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الممممقمماالت المممممنمم مورة ال تممعممبممر عمن ر   الممنمماشممر  و 

االيبمارشميمة  قمة المممعملموممات المممنم مورة بمالمممقماالت 
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SYDNEY COPTIC MEDIA ASSOCI-

† 
  "ال تخف من االن تكون تصطا  الناس "

 0103لوقا 
 

ان خدمة ابائنا الرسل الطهار خدمه جليله، ونتذكر كلمات معلممنما 

..." مم  ها نحن قد تركنا كل شي  وتبعمنما ... بطرس الرسو  " 

وكل شئ ت مل المور الما ية والروحية والنفسية، ومن  21002

هذة المور التي تركها ا با  الرسل، بل تركها كل ممن  عمي المي 

 خدمة الرب،  وكل من اار من قطيع المفديين والمخلصين.

 

+ آ م  بونا الو ، بمعمد  خمذ واميمة ممن المرب ولمم يمحمفم  همذة 

الواية،إختبأ من هللا خوفاً.  كسر الواية وعمل الخطيئة تجعملمنما 

نخاف من مواجهة هللا، والرب انقذنا من هذا الخوف إذ بمتمجمسمدة 

والبة وموتة عنا حمل جميع خطايانا، فلم يعد هنا  شيئاً يخيفنا، 

وفتح لنا الطريي لكي نلتقي بة ويكون لنا شركة معة ويمكمون همو 

معنا كل اليام إلي إنقضا  الدهر، واارت عالمة حبنا لة هي حف  

وااياة والعيش بها مهما كان  التحديات. فمن يحفم  وامايما هللا 

 ويكون  ميناً فيها اليخاف.

 

+ قايين  و  قاتل في تاريخ الب رية، بعد حسد  خوة البار همابميمل 

وقام علية وقتلة، تملكة الخوف واار تائهماً وهماربماً فمي الر  

ولم يجد راحة، هكذا كل من ال يحب  خاة وممن يسمممح بمأن يمولمد 

الحسد والحقد والكراهية في قلبة ستكون نتيجتة القمتمل ويمعمقمبمهما 

من ال يحب اخاه يبي في الموت، كل من يبغق ... الخوف القاتل "
ولذا حميمنممما جما  هللا   03، 0605يو  0..." اخاه فهو قاتل نفس

 الينا جا  في مل  المحبة و عينا جميعاً الي المحبة في قمداسمة "
فبالمممحمبمة ال   406يو0" .ومن ال يحب لم يعرف هللا الن هللا محبة

ال خوف في المحبة بل المحبة الكاملة تطرح الخوف نخاف شيئاً " 
 0406يو 0..." الى خارج

النم  يموم "...    + الموت مخيف ومرعب منذ  ن سمممع  بمونما آ م
كان يخاف الموت ولفم  الممموت 0102" ت  تأكل منها موتا تموت

مع  ن هللا خلقة علي اوره حسنة جداً و عمطماة  ن يمكمون سميمداً 

علي الخليقة ولكن ظل الموت يرعبمة ويمخميمفمة، وامار المتمهمديمد 

بالموت يخيف ويرعب مثلما هد ت الملكة ال ريرة إيدابمل المنمبمي 

العظيم إيليا فهرب خائفاً من تهمديمد الممموت، والمي الن نمجمد كمل 

إنسان يخاف الموت وكل شرير يهد   خماه بمالممموت. ولمكمن جما  

السيد المسيح لة المجد ليغلب الموت، بل كما تعبر التمسمبمحمة يمد  

الموت ويهينه وبالقوة يصمر   يمن شموكمتم  يما مموت، ويمعمطمي 

سلطان الحياة البدية لقديسية، فهو المذ  بصموتمة اللمهمي نما   

لعازر من قبرة فخرج حياً بعد موتة بأربعة  يام، وهو الذ  اعطمي 

انا هو القيامة والحياة.من   الوعد اللهي  " ...
والمذ   23000" يو آمن بي ولو مات فسيحيا

وال تمخمافموا ممن المذيمن    مرنا بأن ال نخاف "
يقتلون الجسد ولمكمن المنمفمس ال يمقمدرون ان 

 24001..." م  يقتلوها

مع السيد المسيح لة المجد وفي المسيحيمة 

قد تركنا الخوف، مع هللا نتمممتمع بمالمممحمبمة 

البوية ممن خمال  حميماة ممقمدسمة سمامميمة 

سمائية ال تعرف خوف العبيد  و الشرار. ومع الخموة نمقمدم 

محبة نقية هي ثمرة الروح القمدس السماكمن والمعماممل فميمنما.  

وفي العالم نقدم شها ة حية هلل، فنحن شهو اً لة في كل مكان 

ومع كل احد ون هد بعظم قوة ال تعرف الخوف لن سميمرتمنما 

هي في السماويات ومسكننا  بدياً وإلهنا ومملمكمنما همو المقما ر 

 علي كل شئ وضابط الكل.
 

 القمص تا رس سمعان

 كاهن كنيسة القديسين العظيمين 

 جيلفور  –النبا  نطونيوس والنبا بوال 



 ش  7171بابة  8 اخبار االقـباط

 7 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 إيبارشية سيدني لألقباط األرثوذكس

 

 هللا  لخدامه  تكليف
  

عندما يكلف هللا شخصخم مخ خخخم  خصخدمخ  

م خن  فاهلل سوف يكون مع هذا الشخصخم 

 التاكخد ولخم يختخ كخس  وسخوف يخ خو خس 

 أ  اف أ  اف.
 

بنعمة الرب اريد ان اذكر كيف كلف الررب 

خدامه أنبياء عظماء بالردردمرة تاعرار رتا 

عن الددمة تبرعرد اروار مرو ف تا رقروا 

 علي القيام بالددمة:

 

: لقد كلف هللا القدي  يونان  خالخذهخان لخنخخخنخون الخ خديخنخ  1-1

ال ظخ   م تخم، رفض التكلخف االول ونفذ التكلخخف الخنخانخ  

  د ان ت  ض ال  تج  تخم : تج    هخجان الخحخ خ  عخنخدمخا 

كان يونان هار ا مم وجس هللا , وتج  س الخ خوا الخذن اعخد  

 هللا إل تالع يونان . نتا ع الوح  :

 

:" تصار قرو  الررب الري يرونران برن 2-7:  7يونان نق أ 

امااي قائال :" قم اذهب الي نينوي المدينة العظيمة , تنرا  
 عليها , النه قد صعد شرهم امامي ".  

:" ثم صار قو  الرب الي يونان ثرانريرة 2-7: 7يونان نق أ 
قائال : " قم اذهب الي نينوي المدينة العظيمة , تنرا  لرهرا 

 المنا اة الاي انا مكلمك بها ".
 
وهنا أود أن أس د قص   نفس ال  ن  حدثت  خخم هللا :   7-2

و خم موس  النح  ال ظخخ  الخذن اعختخذر مخم الخصخدمخ  الختخ  

ق رها لس هللا , اعتذر خ س م اا ولخخس مخ و واحخدو فخقخ  

كخونان . هللا لدي  خح و رائ   ف  م الج  ته ن خخدامخس مخم 

الصدم ،  فته ن يونان لخس االول  ل كخان هخنخا تخهخ  خا مخم 

الصدم   واسط  موس  وكان اص ب مم ته ن يونان , الن 

موس  دع  لك  ينقذ ش حس , وته ن , اما يونان فلقخد دعخ  

 لك  ينقذ ش ب ام   غخ  ش حس وته ن . 

 

 نق أ ما يقولس الوح  االله  ف  الكتان ال قدس:

:" ثم قرا  :" انرا الره ابريرك , الره 71-6: 7خرتج نق أ  
ابراهيم تاله اسحق تاله يعقوب ".  غطي مروسري تجرهره 
النه خاف ان ينظر الي ف .  قا  الررب :" انري قرد رأير  
م لة شعبي ال ي  ي مصر تسرمرعر  صرراخرهرم مرن اجر  
مسدريهم . اني علم  اتجاعهم ,  نزل  النق هم من ايدي 
المصريين , تاصعدهم من ترلرك االرا الري ارا جريردة 
تتاسعة , الري ارا ترضريرن لربرنرا تعسرال , الري مركران 
الكنعانيين تالحيثيين تاالمورييرن تالرضررنيريرن تالرحرويريرن 
تاليبوسيين . تاالن هوذا صراخ بني اسرائي  قد اتي الي , 
ترأي  ايضا الضيقة الاي يضايقهم بها المصريون ,  راالن 
هلم  ارسلك الي  رعون , تتردررج شرعربري اسررائرير  مرن 

 مصر ".
 
لقد اعتذر موس  مم هللا خ س م اا متتالخ  وف  كل مخ و  

 كان هللا يجاو    ان ي طخس حال ل و وع اعتذار  
  د األعتذار الصامس واألخخ  ص ت مخوسخ  ولخ  يخجخاون 

 واقتنع  ان يقوم  ال ه   الت  كلفس هللا  ها.

 

: اريد ان اذك  مناال ثالنا الحد الصدام ال ظ اء وهو مم 1-3

انحخاء هللا والذن عندما كلفخس هللا  خالخصخدمخ  اعختخذر  خاسخلخون 

يوح   انس   خف وقال لخلخ ن انخس ولخد.  الخصخادم والخنخحخ  

  ال ظخ  هو ارمخا النح  .

 

:"  كان  كلرمرة الررب الري 71-4:  7ارميا نق أ النم ف  

قائال:" قبلما صورتك  ي البطن عر اك , تقربرلرمرا خررجر  
من الرام قدساك . جعلاك نبيا للشعوب .  قل  :" اه , يرا 
سيد الرب , اني ال اعرف ان اتكلم الني تلد ".  قا  الررب 
لي :" ال تق  اني تلد , النك الي ك  من ارسلك اليه تر هرب 
تتاكلم بك  ما امرك به . ال تدف من تجوههرم , النري انرا 
معك النق ك , يقو  الرب ". تمد الرب يديه تلمس  رمري , 
تقا  لي الرب :" ها انا قد جعل  كالمي  ي  مك . انظر قد 
تكلاك ه ا اليوم علي الشعروب تعرلري الرمرمرالرك , لرارقرلرو 

 تتهدم تتهلك تتنقن تتبني تتغرس ".
 

تلنا هرنرا برعرن الردرتس الرهرامرة  ري مرعرامرال  ف مرو 

 االنسان تالشعوب تهي كاالتي :

 

عنخدمخا يخكخلخف  -أ 

هللا شصم مخ خخخم 

 خخصخخدمخخ  مخخ خخخخخنخخ  

وحت  ولخو كخانخت 

الخخخدعخخخوو لخخخنخخخوال 

ن    الخكخهخنخوا , 

او ال هحنخ  يخجخب 

عخلخ  االننخان ان 

ال يتخهخ ن , فخاهلل 

سخوف يخخكخون مخخع 

هخخخخذا الشخخخخصخخخخم 

 خخخالخخختخخخاكخخخخخخخد ولخخخم 

 يت كس .
 
ف  ت امل هللا مع االننان الذن يدعو  للصدمخ  يخقخوم هللا  -ب 

, فخلخقخد   تشجخع هذا الصادم ويقول لس االشخاء الت  تف ح قلحخس

قال هللا ل وس  عندما تك ل الصدم  سوف ي خحخد الشخ خب هللا 

 عل  هذا الجحل وسوف يتصلصون مم عحودي  ف عون
 
هللا فخ  تخ خامخلخس مخع الخصخدام يخكخون  خويخل االنخاو جخدا  -  

ويجاون عل  كل تناؤل و ل يخقخوم  خ خ خل اكخنخ  مخم ذلخ  

للصادم فهو ينند   االياا و   ل الن    و القوو االلهخ  . هنخا 

 ال يجب عل  الصادم ان يختخكخحخ  ا خدا , واال سخوف ينخقخ  .

فهناك امنل  كنخ و لصدام تكح وا وسقطوا مخنخل ديخوتخ يخفخوس 

 7الذن ذك   مار م ل نا يوحنخا الخ خحخخخب فخ  رسخالختخس فخ  
 –:" كاب  الي الكنيسة , تلكن  يوترريرضروس 71-9يوانا 

ال يقبلنا . من اج  ذلك ,   –ال ي يحب ان يكون االت  بينهم 
اذا جئ   ساذكره باعماله الاي يعملها , هاذرا علينا باقوا  
خبيثة . تاذ هو غير مكاف به ه , ال يقب  االخوة , تيرمرنرو 

 ايضا ال ي يريدتن , تيطر هم من الكنيسة ".
 
ف  ت امل هللا مع خدامس ي خب ان يخ ن فخخخهخ  االيخ خان  -ث 

القون , فلقد قال هللا ل وس  مد يدك وامن  ال خ   مم ذنحهخا 

وهذا خط  جدا ,  ل م خت . فال خ  ت ن  دائ ا مخم رأسخهخا 

ولخس مم ذنحها . موس  الصادم االمخم من  ال خ  مم ذنحهخا 

  كل اي ان ول  يصف .
 
هللا ف  ت امل  مع خدام  ال مانع لديس ان ينت خخم الخصخادم  -ج

 صادم اخ  , فلقد ام  هللا موس   ان ينت خم  خهخارون اخخخخس 

. فخالخصخادم ال  لك  يناعد  فخ  الخصخدمخ  . وهخذا رائخع حخقخا

ينتطخع ان يقوم  الصدم    ف د  , فاالم  اعخظخ  مخنخس وحخد  

خررتج وهنا اريد ان اذك  ما قالس ال ظخ  ين ون ل وس  ف  

:" انك تك  ان  ته ا الشعب ال ي معك جمريرعرا , 78:  78
 الن االمر اعظم منك . ال تساطيو ان تصنعه تادك ".

 
هللا ف  م املتس مع خدامس ال يه خس سخنخهخ  او عخ خ هخ  ,  -ح

ال ه  انه  ال يصافوا وااله  ان يقحوا ان يخكخون هللا مخ خهخ  . 

فقلد كان ارمخا النح  ولد صغخ  عخنخدمخا كخلخفخس هللا  خالخصخدمخ  

وكانت خدم  شاق  وص حخس لخلخغخايخ  , ولخكخم هللا كخان مخ خس 

ول س فخس وج ل الكالم الذن ي يد ان يقولس هللا ف  ف  ارمخخخا 

 .النح  ال ظخ 
 

  د ان عل نا س اا هللا ف  م امالتس  ال ت ددو, نتض ع الخخس 

ان ي فظنا ف  اس س القدوس ال  النفس االخخ  وي خننا عخلخ  

خالص نفوسنا  شفاع  والدو االلس الخقخدينخ  الخطخاهخ و مخ يخ  

والدو االلس و لحاا ج خع القدينخم , ك ا ننأل هللا ان يخ خفخ  

لنا وعلخنا حخاو وقخام الناه  عنا ان اال خاء وراعخ  الخ عخاو 

حض و صاحب الخغخحخطخ  والخقخداسخ  الخحخا خا الخ خ خظخ  االنخحخا 

توا  وس النان    خا خا االسخكخنخدريخ  و خطخ يخ ك الخكخ ا و 

وش يكس ف  الصدم  الخ سخولخخخ  ا خونخا الخ خطخ ان ال  قنخ  , 

وكذل  يدي  علخنخا حخخخاو االكخلخخخ وس ، ال ك م االنحا تادرس 

 وكل القدينخم وينف نا  ح كته  . 

 

اللهنا كل ال جد والك ام  وال جد وال زو والنخلخطخان الخ  

 اال د امخم .

 

 صلوا عن  يا ا ائ  واخوت  .

 

 االنبا  انيي  

بنعمة ف اسقف المدينة المحبة للمسيح سيدني 

  باساراليا تك  توابعها.

 بيني تبينك 

 

عزيزي القارئ مش عارف أن  باضكر ني 

تال آله  ي موضوع االيمان. بيرنري تبريرنرك 

عاتن أقولك موضوع ايرنري شرويرة.  أنرا 

 كر  أني عندي أيمان غريب لمرا برا تس 

علي مضااح الكهرباء االقي عندي أيمان مرا 

 يهوش ذرة شك أن الرنرور هريرنرور. تلرمرا 

بضغط علي الريمو  أنا مااكد أن الالضزيون اا يشاغ  ، تلو مرا 

أشاغلش أشرك  ري نرضرسري، أنري  تسر  عرلري نرار غرلرط أت 

البطارية ضعض . بس عمري ما اأشك أن الريمو   ريره اراجرة 

 غلط تغيره ... تغيره....   

 ي ك  ااجة  ي يومي  ي أيمران عربريرب ..  ري الربرير  ،  ري 

العربية،  ي الشغ  ... بس ه  ه ا االيمان مروجرو  عرنردي لرمرا 

باصلي مثالً . ه  بنضس  رجة االيمان أني لما أطلب اراجرة مرن 

ربنا اؤمن أني ااخدها . االيمان هرنرا بريردرارلرف مرعرايراً. ا يرنري 

قولالك اللي جوايا، أبقي ر  عليا بيرنري تبريرنرك عرلري مروضروع 

 األيمان  ه .

  

 تك  مرة تان  طيب. 
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 صفحات مع المصريين 
 وداد مينا الياس –:الصحفيه 

 

 سقوط االقنعة ! !  

 

 مخطئ هذا االنسان الذي يتصور أن 

 هجرته مفروشة كلها بالورود .. ...

 المهاجر ...  الذي إقتلع من جذوره ... 

 وغير اإلرض ...  واللغة ...  والعمل ... 

 من الضروري أن يضع أمام عينيه بواقعية 

 السير  في طريق  طويل ... 

 أساسه  االحتمال ... 

 وخطواته الكفاح وااليمان ... 

 و.  الياس   

 

  تعبت من الكتابة في السياسة والتاريخ وأحداث الساعة

سواء أنتخابات مجلس الشيوخ في مصر أو القاضي الذي 

استشعر الحرج في الحكم علي قضية سيدة الكرم فيتم 

تحويل القضية الي دائرة أخري للمرة الثانية أو الثالثة  أو  

الرابعة ... اليهم ... فقد ذابت االحداث وأختلفت االدلة ... 

 وضاع الحق ... ضاع الحق .. 

  تعبت من كتابة موضوع يرهقني بالبحث والمراجع ألخرج

 للقارئ بمصداقية . أشكر هللا عليها ... 

  تعبت هذا الشهر .. أكتوبر .. الذي بدأ بإصابة الرئيس

االمريكي ترامب بكرونا ... أرجو أن يتجاوزها ونفرح به 

 في فترة رئاسية قادمة ... 

  تعبت وشعرت بالملل من كل شئ حتي صديقتي التي كنت

أسعد برعايتها وأجلس الساعات أرتب البراعم الصغيرة 

وهي تنمو ... وأسعد بزهور شجرة الليمون تنشر 

 أريحها ... 

  تعبت ... وأخذت ركنا هادئاً أسترجع سنوات العمر .. تسع

وأربعين عاما اآلن في استراليا مليئة باالحداث .. 

ومزدحمة بالمواقف .. المتاعب فيها كثيرة ... واالفراح 

 فيها محدودة ... 

 

تسع وأربعون عاما هي عمر هجرتي في استراليا جمعتني مئات 

العالقات ليس بمصريين فقط ولكن بمختلف الجنسيات العربية 

واالجنبية ... انها جانب من عملي أخصائية اجتماعية وصحفية 

ومراسلة لبعض الصحف .. إلتقيت بكثير من الشخصيات الهامة .. 

والمراكز الرنانة..! وإلتقيت أيضاً بكثير ممن الشخصيات 

 المقهورة .. المخنوقة ..! 

 كان اللقاء .. مع كل قادم .. ... ليبداء الطريق! 

في كل هذه اللقاءات أصغيت لقصة كفاح بدأت من لحظة الوصول 

والظروف هي النهايات ... ولمست في أحاديث كثيرة جانب شفاف 

في االنسان .. ألمسه في تعبير يخرج عفوا أو في موقف حدث 

غير متوقع ... أو يد إمتدت للمساعدة حين ال أمل ... أو نظرة 

 021عين كشفت ما يحويه القلب في هذا المشوار . كتبت حوالي 

 قصة قصيرة عن حياة المهاجرين نشرتها في مصر . 

 

بعض من هاجروا وقفوا في الطريق الذي بدأوه ... ولم يروا من 

 المستقبل، أكثر مما تراه العين تحت القدم. 

  ومنهم من رفض الوقوف وتقدم خطوات يبحث عن

 االفضل واالربح.

  منهم من فهم النجاح في المهجر يُعني الحصول علي

المال ... وال شئ غير المال .. فأستمات في جمع الثروة ، 

 وتغاضي عن الجهد والثمن .. واالسرة. 

  منهم من أدرك أن النجاح في تأكيد وضعه العلمي

واالكاديمي، وسعي جاهداً للتفوق والمعرفة متحدياً 

 الحواجز والصعوبات . 

  ومنهم من فهم النجاح بمعني االستقرار في المجتمع

 الجديد قانعاً راضياً بحد متواضع من كل شئ. 

  منهم من أخذ إمتيازات وصالحيات المهجر في عمل

وعالج ورعاية وتعليم ... وانعزل إجتماعاً عن التأقلم 

 فيها. 

 

  رأيت من حافظ علي عادات الوطن وتقاليده .. وآخر لبس

 ثوباً جديداً في الوطن الجديد. 

  .. رأيت من يتعالي علي لغتنا االم ... ويقدم أوالده مختاال

 أنهم ال يتحدثون بها !! 

  رأيت من حضر بأحالم كبيرة ... تهاوت الواحدة تلو

االخري ... مع كل هؤالء صافحت وجوهاً متعددة لإلنسان 

المصري بصالبته وتسامحه .. وعزيمته .. وكفاحه .. 

وحتي في ألوانه !! وفي مشوار السعي المستمر تسقط 

 االقنعة لنري الوجه الصادق لإلنسان. 

 

  الحقود الذي وقف مكانه ولم يتقدم سوي اللحظة التي

يعيشها وينطلق مهاجما كل من حقق نجاحاً ... 

 متناسياً الجهود المبذولة والتضحيات. 

  رأيت المتحمس الذي يرتبط بصداقات أساسها

 المصلحة ...  وتنتهي ايضاً بإنتهاء المصلحة. 

  رأيت قلوبا طيبة عامرة بالحب والخير يقدمون العون

 بال مقابل . 

  رأيت من إختص لنفسه قانونا في معامالته بعيداً كل

البعد عن القيم واالخالق تحت شعار الغاية تبرر 

 الوسيلة. 

  ... رأيت من يدعي لنفسه علماً ... وجاهاً ... وثراء

 وأصالً ... وهو ابعد ما يكون عن ذلك. 

  رأيت من حقق النجاح بسعي مستمر غير ملتفت

لعثرات الماضي ووضع قدمه علي أول الطريق وتنقل 

 من نجاح الي نجاح . 

  رأيت  من تأرجح بين ثقافتين ولغتين ومجتمعين

 البعض توازن فيها .. ... والبعض إختل توازنه  !! 

 

وأدركت أن حريات المهجر المطلقة هي االمطار والرياح التي 

تعري االشجار من أوراقها وتجرد الكثير من النفوس من 

 أثوابها ..  ويصبح الدوالر ..  هو المعبود الجديد !! 

وانكمش قلبي كلما رأيت إنسانا تهاوي .. وتهاوت معه المبادئ 

 وذاب صدق المشاعر أمام بريق المادة !! 

 وبكي هذا القلب كلما إضطررت للفراق . 

وصافحني الكثيرين في طول الطريق .. وطعنني أيضاً الكثيرين 

علي ذات الطريق .. وبقيت أنظر حولي .. واسجل المواقف مع 

صديقي الذي لم يخونني .. االوراق والقلم .. ولكن علي مدي 

الطرسق بقيت يدي ممدودة لمن يرحب بها. وبقي شعاري الدائم 

االرتقاء فوق فواصل اللغة والدين والوطن ثابتا في داخلي ومنذ 

أكثر من تسع وأربعين عاماً .. أحس سالماً وأمانا يشعرني 

بالقناعة في حب االخرين ، وتعلمت أن ال أقترب أبدا حين أنبهر 

 بشخصاً ... ولكن أقترب فقط حين أشعر ببعض االطمئنان. 

 

وبقي لي الكتاب خير صديق واالوراق والقلم خير متنفس 

لمشاعري كلما طفت علي السطح، وآخذ ركناً هادئاً أردد بهمس 

 كلمات أديب المهجر جبران خليل جبران .... 

 لعمري أن الحياة ظالم      إال إذا صاحبها الحافز

 وكــل حافـــز ضـــرير      إال إذا إقترن بالمعرفـة 

 وكـل معــرفــة هـــباء       إال إذا رافقـها العــــمل 

 وكـل عــمل خــــواء        إال إذا إمــتزج بالحـــب 

 فإذا إمتزج عملك بالحب 

 

فقد حققت سالما وتاصلت نفسك بنفسك ومع الناس .. ... 

 وهللا !!   !!

 

 والي اللقاء في العدد القادم

 

 

 الرب يديم كهنوتك 
 وداد الياس  -كتبت :

 

أحتفلت كنيسة القديس العظيم مارجرجس بكينسنجتون في سيدني 

بمرور أربعون عاماً علي كهنوت االب 

 المحبوب مرقص توفيق خلة . 

 

، ورسم كاهنا في  0191سبتمبر  2ولد في 

 م.  0191أكتوبر  5

وهو من الرعيل االول آلباء الكنيسة 

المصرية القبطية في المهجر ومن االعمدة 

القوية التي أسست كنيستنا في أقصي 

االرض ... هؤالء االباء الذين بدأوا الخدمة 

م بحضور االب مينا نعمة هللا . 0191منذ 

 –موسي سليمان  –ثم تاله االباء مينا كامل 

مرقص توفيق خلة...  –صموئيل وديع 

وغيرهم كثيرونأضافوا قوة ووضعوا أساسا 

لرفع الصليب في استراليا لتقدم للمصري الرعاية واالمان في 

 مختلف مراحل العمر. 

 

 تميز االب مرقص توفيق خلة بالحماس المتواصل. 

  م. 0192اسس مجلة الشباب للكنيسة عام 

  0194محاضر في المركز القبطي الالهوتي في الفترة – 

2111  . 

  م وكان 0111أسس المدرسة القبطية بسيدني عام

حماسه لها كبيرا لتجمع أوالدنا وبناتنا حول التراث 

القبطي والمصري واالهتمام باللغة العربية بجانب بافي 

المواد. وتحقق الكثير من التفوق ألبناء هذه المدرسة في 

.   بالنسبة HSCالحصول علي أعلي الدرجات في شهادة 

لمقارنتها بباقي المدارس ، كما تميز خريجي هذه 

 المدرسة بااللتزام والتفوق في حياتهم العملية . 

  كان له دور ملحوظ في مشاركته لمجلس الكنائس

 االسترالية. 

  له إهتمام واسع بالمجتمع الكنسي من خالل احتوائه

االبوي علي مدي أربعة عقود ليحافظ علي تماسك االسرة 

المصرية في المجتمع االسترالي. وبداء هذا االهتمام بدور 

مدارس االحد إيمانا منه أن الرعاية في سن مبكرة ومنذ 

الصغر هو االساس القوي لمستقبل وازدهار الكنيسة في 

المهجر من خالل مختلف االنشطة منها الكشافة وإدماجها 

 مع المجتمع االسترالي. 

  كذلك نشاط لرعاية االسرة من خالل برنامج للشباب

المقبل علي الزواج أو حديثي الزواج ايمانا منه ان االسرة 

 السليمة اساس لمجتمع سليم. 

  اهتم بالمرأة من خالل اجتماع شهري لجمعية السيدات

التي أسستها الراحلة تاسوني ماري ميخائيل . وأهم 

اهدافها االفتقاد ... ودراسة االنجيل . والرحالت .. 

 واالحتفال بمختلف المناسبات. 

  علي مدي خدمته الرعويه واالبوية خرج من كنيسته عددا

كبير من الجيل الثاني من الشمامسة والخدام ومنهم من 

 تم رسامتهم كهنة لخدمة الشعب القبطي في سيدني.  

 

كرمته الحكومة االسترالية لمجهوده في تأسيس أول مدرسة 

 The Order ofم بجائزة 0119فبطية ولعمله االجتماعي عام 

Australia Medal  O.A.M.  

 

 والي متنهي االعوام الرب يبارك كهنوتك 



 ش  7171بابة  8 اخبار االقـباط

 5 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 

 بقلم وريشة : جون كرياقوس 

 

ال يمكن القلم أن يغفلفو حاةفدن أفن أهفم أوفاكفو حأجأفة تفواجفه  

عصرنا الحاضر حهى أوكلة كو ساعة تتحدى العالم كله بفو هفو 

أخطر حباء كعدح غير أرئى أما أدخو الفرعفو حالف فو  لفى كفو 

قلوب الوعوب حباء "لم يكن على بال حال عفلفى خفاطفر ننسفان" 

أليون حةصد أرحاح  73حةيث ةتى اآلن عالميا أصاب أكثر أن 

 3أكثر أن أليون أنسان )حأن أصر أدى لفولفان أفا يفقفرب أفن 

حكو تلك األرقام تتتزايد كو يوم( حقد يتسفاءل الفمفرء  -آال  نلس

أن أين أتى الوباء؟) حسواء كانت أتهاأات توير لفلفصفيفن أم ال(

حلكن الوئ المؤكد ننها أويئة هللا بطريقة غيفر أفبفاشفرن بفحفيفث 

يظهر كو لترن على األرض أحبئة جديدن حليرحسفات لفكفانفت أفن 

قبو أثو السارس حالطاعون الكوليرا ةتى األللونزا بأنواعها لكو 

تففلففك األحبففئففة صكففانففت تففحففصففد أرحاح آال  بففو حأفف يففيففن أففن 

ا )بفو  البور..حأث ا لي جأن يسوع المسيح كان الفبفرم أفنفتفوفرا

ذلفك أفن   يقال ان قدأاء المصريين عرلوا أيضا األحبئة(...نذا لإّن 

عواأو الطبيعة لى الكون الذى نعيوه..! حذكفرت لفى أفقفال أفنفذ   

ظهور هذا الوباء أنها رسائو يرسلها لنفا هللا  لفى ةفيفن آخفرحن 

يصلوها  بأنذار حآخر يقول عنها أنه غضفو أح عفقفاب أفن  هللا 

حلكن األهم هو ليس آهلل األنتقام )اح ةتى أا قفد ذكفر لفى الفعفهفد 

ففأا  ففل فف   الفقففديففم( لففكففن أففن كففو ذلففك كفان "الففرب دائففمففا الففرةففيففم أ 

يِق"..بو ربما كان الفوبفاُء أيضفا  ِأن ِة الضِّ أا لِي أ ج  ل    ِحقِين.حأ  لِل ُمن س 

حسيلةا للتَّحذير حللّدينونة حلّدعون العالم نلى التَّوبِة حلفلفتَّفأأفو لفي 

ياسية عند بعض الدحل حالوعوب..  العدالة االجتماعية حالسِّ

          

 أواجهة حاقن الكورحنا أن البوريةص 

في هذه المرحلة وما قبلها أعتقد كان من الصعب تغيير سللليكليلا  

–وعادا  البشر إال من خالل فرض كل دولة اجراءا  صلامملة 

ح أن أجو الوقاية الفتفى  -وهي ما ألزمت به الكنائس وأى تجمعا 

 هى ليست سهلة لهي تلزم تغير أنماط ةيان كانفت سفائفدن لفقفرحن
مثل التجمعا  األسرية واالفراح والمائثل  والصللليا  اللجلملاعليلة 

مما تعيد عليها اإلنسان وأصبح عند اللبلعلن ملن اللعليلب   وغيرها 

كسرها و تغيرها و هي الييم تتطلب جهد ووعي ملجلتلملعلي جلديلد 

بات الناس ي وون أن بعضهم البعض  لدرجة أن األخون ،وحيث 

أففن انففتففقففال   حاألقففارب ال جيففارات أح تففقففارب بسففبففو الفف ففو  

،لهذا تغيّر  حياة العديد من األشلالاف فلجللةد للقلد شلّكلل العدحى

البقاء في البيت بالنسبة لكثيرين فرصة للتلّمل وإيقاف وتيرة الحليلاة 

بلرفلقلتلهل     الفيضيية لكي نكين مع األصدقاء أو التجمعا  ونتمتّع 

لا  ولكنّه بالنسبة للكثيرين زمن قلق للللملسلتلقلبلل اللذا يلبلدو غلام  

بالنسبة للعمل الذا يااطرون بفقدانه والتبعا  األخرى للدمجلة ان 

البعن تهافتيا بشراهة فى تسييق األحتياجا  المنزلية ! ولكن من 

ناحية أخرى فقد حذم  تقامير المنظما  الدولية عن وقيع كامثلة 

حانعكاساته االقتصاديفة   «91كيمونا أو كيفيد »إنسانية جراء وباء

حتوقعات بتلاقم أعداد المهددين بالبطالة حاللقر حالم فاعفة عفلفى 

، خصيصا  أن عيدة دومان عجلة االقتلصلاد بشلكلل العالم  أستوى 

سلس ستلخذ وقتا  واقتصادا  العال  مرتبطة ببعن  وتعملل اللدول 

في االستجابة للجائلحلة علللى اللتلصلدا للللتلداعليلا  االقلتلصلاديلة 

حأفا والتحديا  الصحية مع خلق التيازنا  بين االقتصاد والصحة   

آخر ضلحلايلاه بلعلد  نثاره الليرحس رعو عالمى  لأضحت الثقالة

قلرم    إلغاء كثيرمن المعامض العالمية للكتاب والنشاطا  ، فيملا 

إدامة متحف الليفربل وكثير من المحافل الماتلفة تيقفها وإغالقلهلا 

في ظل المااوف المتعلقة بالفيروس  والجدير بلذكلره قلبلل هلبليط 

فيروس الكيمونا علينا ضيف ا ثقيال كان البابا تياضروس فى أحلدى 

عظاته)بالعام الماضى( أنتقد األلكترونيا  الحديثة فلى خلللق خلللل 

حلكن لفسفسفأل األأفر أصفبفح أفن فى الترابط والعالقا  األسرىة  

ا  -ليما الةظه البعض -كورحنا أخطر بلن التمّزق  قد يلكلين خلطليلر 

وبنيييّ ا على مستيى األسر في عالقة األزواج بلبلعل لهل  واألبلنلاء 

ا،حيث تغيّلر  حليلاة اللعلديلد ملن األشلالاف  باآلباء والعكس أي  

بلن غالبا  المرأة هي من تلتلابلع  لن د أث  أن تأثيرات الوباءفجلةد 

تربية وتعلي  الصغام ومعاية الكبام وتلقليم بللعلملال اللبليلت، وإ ا 

كانت عاملة وانتقل عملها إلى البيت أصبح عليها التيفيق بليلن كلل 

أي ا  يعمل من اللبليلت فلعللليلهلا   هذه ال روميا ، وإ ا كان الزوج 

أأا نذا أصبفح عفاطف ا لفتفلفك أوفكفلفة مراعاة مكان وأوقا  عمله، 

بو أا سمعته أن قس أسترالى بأنه خ ل األسابين الماضية ،أخرى

أجأفة لفيفرحس   عن ارتلاع أعدالت العفنفأل األسفرن أفنفذ انفدالع 

واللنلداءا   كورحنا حلفرض الفحف فر الفمفنفزلفي حتفوقفأل الفعفمفو 

ب رومة تشديد إجراءا  حمايلة اللملرأة واألطلفلال اللذيلن فلرض 

وأضلاف أنله   عليه  اليجيد الدائ  مع العنف وبمعزل عن المجتمع  

مصد من الشرطة حيل زيادة كبيرة في التبليغ عن حاال  اللعلنلف 

المنزلي، واالتصال بالاط الساخن الماصص للذللأ أو بلاللجلهلا  

حبرغم هذا لالوباء الفلفعفيفن ةفتفى الطالق     المعنية وامتفاع نسب 

اآلن ي لي عنا أسراره الكثيرن..ال يتعرى حلكنه يعرينفا..حيفدلفعفنفا 

للمعيوة حالتكيأل حأن نعيد التلكير لي أحلوياتنا بو حالفمفزيفد أفن 

  التقرب هلل حاإليمان التام بالرب يسوع

 

  لماذا أنت أنحنية يانلسيص
نع  إ  علينا أن نترجى هللا وحده، لما تقيم بله كليمونلا ملن معلب 

وخلليف الللبللعللن مللن األصللابللة والللى 

مصللليلللر غلللاملللن  فلللفلللى بلللرنلللامللل  

الف ائى"القاهرة واللنلاس"قلال اللعلالل  

المصرى وأـستا  الطب النفسي د أحملد 

عكاشة )ومئيس سابق للجمعية العالمية 

للطب النفسي(مؤكدا ظهليم األملراض 

النفسسية ما بعد كيمونلا  م ليلفلا بل ن 

هناك أبحاث تشير إلى زيادة األملراض 

البشر، ميضحا أن طريقة  النفسية، لدى 

التعايش حاليا بالفعل نظيفة قد ال تلنلقلل 

ت علفنفا العدوى، ولكنها في نفس اليقت 

دون مشلللاعلللر، أففثفففو "الفففرحبففوت" 

ت فيفو لفكفرن الفمفوت دحن   أوضحا أن 

حجود األقارب حاألةباء تفؤثفر نفلفسفيفا 

  وشدد على أنله بوكو كبير على البور

لللفلليللروس   ال يلليجللد علالج حللتللى اآلن 

كيمونا، والمه  حلالليلا اآلن لليلس هلي 

الللعللالج، ولللكللن يللجللب الللتللعللايللش مللع 

الفيروس  وهنا مبملا نلطلرح اللتلسلا ل 

على أنفسنا، ما ا لي كان ما بعد كيمونا 

ومبما ما قد يسفر علنله ألكلبلر تلجلربلة 

اجتملاعليلة للتلغليليلر وجله اللعلالل  ملرة 

أخرى؟ وخاصة تلثيرالليبلاء بشلكلل أو 

بآخرعلى البشر !؟ ومع  لأ ال يلملكلن 

أن نشبه النعام بدفن الرأس فى اللرملال 

مغ  الصياد أملامله و للأ ونلحلن أملام 

عدو أو صياد غليلر ملرئلى أو ضليلف 

ثقيلل اللظلل يلدفلعلنلا اللى األنلعلزال او 

التباعد األجتماعى وتبيّن من البلاحلثلين 

أن تقليل التياصل بليلن علمليم السلكلان 

%،وبين كبام السن وال عفاء 04بنسبة

%،قد يؤدا إلى خفلن علدد 04بنسبة 

 المصابين بمقدام النصف تقريبا

                          

  حأن تحديات كورحنا للبورص

أال ان الرب عاتب تالميذه علللى   برغ  إن الايف من طبيعة البشر

خيفه  نظرا ل عف إيمانه   كما الايف من اليباء قد يجعلنا غيلر 

مستقرين ويمأل عقيلنا وقليبنا بلملشلاعلر م لطلربلة يلملنلعلنلا ملن 

التفكير الياعي والعاقل والمنطقي، ويحرمنا من االستمتاع بالحيلاة، 

ا الايف  فقلدان اللعلملل أو اللاليف ملن   من المرض أو   وخصيص 

المي  وبالتالى كان القلق أحد أه  نتائ  الايف  فهي يشّل حركتنا، 

ويفقدنا القلدمة علللى اللتلفلكليلر السللليل    ويجعلنا نعيش حياة اإلحباط 

وهكذا فالشيطان ال يريد لنا أن نلعليلش بسلالم وهلدوء واسلتلقلرام، 

حياتنا، وهلي   فشيطان الايف يعمل على سرقة الهناء والسروم من 

أي ا ما يدفع باألنسان الى مزيد من الحيطه واألحتراس خيفلا ملن 

اليف  واللاليباء أو العدوى وهي بالتالى أثر علللى سللليك اللبلشلر، 

يظهر في الرفيف الُمعقّمة والكماما  ولليازم اللتلنلظليلف فلى كلل 

كان ال و  جماعى حالتزام بالتعليمات التى تلرض مكان وبالتالى 

األلراد كما أن الطبيعة المتناقضة لفلفعفزلفة   التباعد األجتماعى بين

مع ظلهليم ملا يسلملى بليبلاء  أصدر قلق كبير لي العصر الحديث

اليحدة برغ  والحمد هلل كان األنترنت والميبايل كليسلائلل أتصلال 

ولكن فيما تبين من دماسة أميركية حديثة أن العزلة االجتماعليلة أو 

اليحدة أو عيش اإلنسان بمفرده أسباب تزيد خطر اليفلاة اللملبلكلرة 

بل ويمكن أن يشكل خطرا كبيرا على الصحة العامة يلفليق خلطلر 

..حهكذا تأتى قيود سلبيةعلى ةرية األنسان حللبعض ربفمفا السمنة

النلسية نتي ة التباعد االجتماعي التى تمثو تحديا كفبفيفرا   المعانان

سياء على كبام السن وهي الحال خاصلة للحد أن جائحة الكورحنا 

ولكلن فلى الليقلت نلفلسله هل    بين الشباب األقل خيفا من الفيروس 

األكثر معاناة اقتصاديا واجلتلملاعليلا علنلدملا يلبلقلين فلي ملنلازللهل  

حبالتالى كان الوباب األكثر تضررا أن تفداعفيفات كفورحنفا..لفهفذا 

قد تكين مصدم ألنلكلسلام وحليلث نلفليس  الشك أن األثار السلبية

أأفا الفرحح شفاء الروح المكسيمة"موح اإلنسان تحتمل ملرضله، 

(  واستيقفتني كللملا  هلذه 90:91")أمثال المكسورن لمن يحملها

بالطبن أن يسفتفطفيفن "أما الروح المكسيمة إ ا فمن يحملها!    اآلية، 

(91:  40   "قريب هي الرب من المنكسرا القلليب )ملز غير هللا

والسؤال اللياجلب طلرحله هلل زملن األوبلملة هلي زملُن اللّرجلاء 

حمة   والتَّحذير والتَّيبة وإظهام المحبة والرَّ

    

  نذا أا هو السبيو.!؟ص

"عندما ينتصر بداخلنا الايُف واللملي ، قول للبابا لرنسيسصففى 

 كفمفافذلأ عندما ال ندع الرب يسيع ينتصر في قليبنا وفي حياتنا" 

، إنَّ انتشام الجائلحلة بلملثلابلة صليلحلة قال البابا تواضرحس الثاني

تنبيه للتيبة  وقال في عظته: "إ ا كانت هناك اختالفا  بين الناس، 

حلي عالم ُأِحي ت ليه الكثير أن العادات  فهذا هي وقت المصالحة، 

  فحقا أن زمن األوبلملة هلي صار يقدس الكثيرحن الوعائر نلسها"

حلملة، ولليلس  زمُن الّرجاء والتَّحذير والتَّيبة وإظهام المحلبلة واللرَّ

أمام البشر سيى األستعانة بالصالة واللحلديلث ملع هللا فلى دمليع 

حةفلفول ومكيع وخشيع، طالبا تعزية الروح وقيادته لنا والخيتنا 

، لقد اختبر الكثيلريلن هللا الذى يستطين كو شئ حال يعسر عليه أأر

من مجال هللا القديسين كيف استجاب هللا واخلرجلهل  ملن انلكلسلام 

النفس وحيل الكسرة الى نصرة على المستيى الجماعي او الفردى 

هللا  أأيٌن  "الذن ال يدعكم ت ربون لوق أا تستطيعون  بو   حةيث

االبتهال هلّل فهي دائما  و أي ا مع  سي عو أن الت ربة أيضاا المنلذ"

يستجيب لصلياتنا حتى ولي كلان  للأ ال يلعلنلي ضلرومة  الشلفلاء 

حيقال أنه ليس أعنى اإليمان ان نعيش بدحن ضغوط أح الكامل بل 

فحتى مئيس ايماننا الرب يسيع قد تلل  وعانى وحزن وفى  اةزان 

بستان جثيمانى قال لتالميذه }نفسي حزينة جدا حتى المي  امكلثليا 

حهو قفادر ان ( وقد قام منتصرا 41:80ههنا واسهروا معي{ )مت

يعيننا لاإليمفان تفعفزيفة حقفون لفلفمفؤأفن لفى أفواجفهفة الفظفرح  

  ويح رنى ما قيل بلنه فى زمان مرض الكليلليلرا اللذى الحاضرن

انتشر فى مصر ول  يكن له عالج زى الكيمونا كلده وللهلذا طلللب 

االنبا ابرام) حبيب الفقراء( من شعبه أن يكتب ومقة فليلهلا جلملللة: 

نحن عبيد ربنا يسوع المسيح المصلوب ح يلزحقهفا عفلفى ابفواب 

بيوتهم ح البيت اللى كان عفلفيفه الفورقفة دى الفمفرض أفادخفلفش 

) فااألنبا ابرٱم كان عظي  وهي ميسى النبلى اللتلانلى اللللى الصحابه

 ةقفا انفه قفونكل بيت دهنه بدم الاروف مادخليش مالك الهالك( 

   اإليمان

 

إ ا فنلقى عليه هميمنا ولمعرفة هللا لطبيعتنا ال عيفة اللتلي تلحلتلاج 

الى العين والمحبة والشفاء وأن نلتلذّكلر أّن نلقلبّلل إمادة هللا للكلى 

يمنحنا السالم كما ل  نتصّيمه ييما ، بما أننا نعرف أنّه إهلل ويسيطلر 

حأأفا لفم  على كّل شيء قائال  لنا إّن األميم ستكلين علللى ملا يُلرام 

يسمح هللا بأن نتألّم؟ ألنّه يعلّمنا الكثير لي أعاناتنفا  حلفكفن هفنفا  

خطّة عنده لهذا بو حهدلاا أنه حلكن أن ذلك لنحن ال شك بين أيفد 

أأينة حيمكننا أن نرتاح  لالرب ال يفلفقفد السفيفطفرن عفلفى األأفور 

أطلقا "ألنه هفو يف فرح حيفعفصفو يسفحفق حيفداه توفلفيفان )أن 

                                                                                                                ( 5ص78
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 الحياة الجديده

 قصة بقلم جورج حبيب

 

 االعداد السابقه ملخص ما قد نشر 

وكذللذ  -مني - مدحت -مدام نبيله واوالده امجد-مرقص واسرته

كذانذا قذد -بيشوي وماري-مينا-نبيل واسرته مدام سوزي واوالده

قررا الهجرة الي امريكا وبالفعل صلذي لذهذم ابذونذا مذيذنذا كذا ذ  

كذاذا اتصذل -كنيستهم واعطي بعض االرشادات لهم قبذل السذفذر 

بابونا بيشوي راعي كنيسة الشهيد مارجرجس بجذنذوا امذريذكذا 

 ليرعا م روحيا ويقدم لهم الاساعدات الاطلوبه

 وبذذالذذفذذعذذل قذذام ابذذونذذا بذذتذذقذذديذذم كذذل الذذاذذسذذاعذذدات الذذاذذاذذكذذنذذه

اما نبيل فسك  بعيذدا عذ  -سك  مرقص وعائلته بجوار الكنيسة 

اما نبذيذل فذلذم يذفذعذل -الكنيسة والتحق مرقص وزوجته بالخدمة 

 كاا قد سك  بعيدا ع  الكنيسة-وقد اجل ذل 

ولكنه تعرف عذلذي مذجذاذوعذة  -كان نبيل قد عال سائقا للتاكسي

االمر -وقد جروه الي شرا الخار  -م  الزمالء الغير مسيحيي  

وقذد -فذا ذاذل ح ذور الذقذداسذات -اللي جعله يبعد ع  الكنيسة 

وذ ب الي الانزل بعد ان تهرا منه -حاول ابونا بيشوي افتقاده 

وقذد حذاولذت سذوزي زوجذتذه ارجذاعذه الذي -نبيل اكثر م  مذرة

وكان نبيل قد تغيرت طباعه واصبذ  -ولك  دون جدوي-الكنيسة 

 41كاا تعرف ابنه الكذبذيذر مذيذنذا   -يعامل زوجته سوزي بعنف

 سنه ( علي اوالد اصحاا نبيل الغير مسيحيي 

كانت مني زوجة نبيل قد قررت ان تذعذزم والذدا مذرقذص ووالذدا 

وتذرجذت نذبذيذل زوجذهذا ان يذاذكذ  بذالذاذنذزل -نبيلة في منزلهذا 

وكذانذت سذوزي -ولكنه كالعادة  ذرا ولذم يذقذابذلذهذم -لاقابلتهم 

ولكنذهذا اسذتذقذبذلذتذهذم -مقبوضة للل  ومحرجة منهم لعدم وجوده

 وحد ا

حي  كانت تخدمهم نبيله -وكانت الكنيسة قد انشات دارا للاسني 

كذللذ  والذد نذبذيذلذه -وقد زار م معها والد مرقص عم جذرجذس -

وكذذللذذ  مذذدام سذذنذذاء والذذدة مذذرقذذص         سذذلذذيذذاذذان   عذذم 

 والدة نبيله ناديه   ومدام 

قذد تذم -كان جون  خطيب ابنة مرقص مني ( والنذه كذالذولذيذكذي 

وكذان مذرقذص -عااده تاهيدا الجراء الخطوبة والزواج م  مني

ولك  والذدتذه -فوافق والده -والد مني قد طالب جون ليري والداه

 قد اعتلرت

قذبذل   -اما مني بعد ان كانت قد فقدت االمل فذي زوجذهذا نذبذيذل

حي  صلت صالة قويه اعطت رجاءا لوالدتها -صالة ابنتها ماري

 وكذذذذان فذذذذي ذلذذذذ  تذذذذعذذذذزيذذذذة كذذذذبذذذذيذذذذرة لذذذذهذذذذا-سذذذذوزي 

بعد ذل  تم االعداد للخطوبة م  حي  ترتيبات الكنذيذسذة واالكذل  

 وقد قام شباا الكنيسة بعال كوشة فخاة-وشراء الشبكة

وكانت الافجاة ان يشارك نبيل زوج سوزي في الخطوبة وكذانذه 

درجة فقد قرر ان يل ب الي الذخذطذوبذة واشذتذري  063قد تغير 

وكذم فذر  -علب الالبس والشيكوالته وعلي حسابه الجذل مذنذي 

 ابذذونذذا بذذيذذشذذوي بذذحذذ ذذور نذذبذذيذذل وقذذد ذ ذذب الذذيذذه وعذذانذذقذذه

كلل  كان بيشوي ابذ  نذبذيذل قذد ادمذ  الذاذخذدرات مذ  جذراء   

وقذد الحذ ذت سذوزي والذدتذه -معاشرته الوالد اصذدقذاء نذبذيذل 

وكانت سوزي قد اخذبذرت زوجذهذا نذبذيذل ان -تغيرات في سلوكه

 يراعي ابنه لكنه لم ينفل

بذعذد ذا -وكان مرقص قد اوصل والداه ووالدا مذنذي الذي الذاذطذار

-اجري التحليالت الالزمة بخصوص موضوع مذرضذه بذالذاذعذده

واسذتذدعذي االمذر اجذراء -وكان قد اكتشف اصابتذه بذالسذرطذان 

لك  مرقص اصيب بنزيف حاد ماا -وقد تم عالها -عالية سريعه

ولكذ  مذارمذيذنذا -وانهارت مني واوالده-ادي الي اصابته بغيبوبه

والبابا كيرلس ح را 

واجذذذري لذذذه -الذذذيذذذه 

مذذذارمذذذيذذذنذذذا جذذذراحذذذة 

جذذديذذدة تذذوقذذف عذذلذذي 

وعذاد -الر ا النزيذف 

-مرقص الذي وعذيذه 

وكذذم شذذكذذر    ذذو 

واسرته عذلذي جذزيذل 

 صنيعه معهم

كانت تجربة الذاذر  

الذتذذي سذذاذذ    بذذهذذا 

لاذرقذص قذد جذعذلذتذه 

وفذكذر -يعيد حسذابذاتذه

-انها رسالة مذ    

وعليه ان ينجز بعض 

اشذذذيذذذاء وبذذذطذذذريذذذقذذذة 

حي  فكر فذي -سريعه

شراء صيدليه النه لم 

يعد قادرا علي العذاذل 

كذللذ   -ليوما كذامذل 

عذذلذذيذذه انذذجذذاز اورا  

الذذذهذذذجذذذره لذذذوالذذذديذذذه 

كذذللذذ  -ووالذذدا نذذبذذيذذلذذه

فذذان نذذبذذيذذل قذذد تذذرك 

الذعذاذل مذذا اصذحذابذذه 

واللي  كانوا سببا في 

-مشكلة ابنه بيذشذوي

وطذذذلذذذب مذذذ  ابذذذونذذذا 

بذذيذذشذذوي ان يذذوصذذي 

ابناء الكنيسة لذيذعذاذل 

مذذعذذذهذذذم فذذي مذذذجذذذال 

الذذذتذذذاكسذذذي والذذذليذذذ  

 رحبوا كثيرا

فذذذوجذذذيء مذذذرقذذذص 

بذذاذذجذذيء ابذذ  عذذاذذه 

كذذاذذال مذذ  الذذقذذا ذذرة 

وذ ذذب السذذتذذقذذبذذالذذه 

بالاطار وكذان عذلذيذه 

ان يذذذقذذذوم 

بذذاح ذذاره 

مذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  

الذذذذاذذذذطذذذذار 

واستقبالذه 

-بذذاذذنذذزلذذه

وان 

يست يذفذه 

الذذذذذي ان 

تسذذذذتذذذذقذذذذر 

امذذذذذذذذذذذذوره 

-بذذامذذريذذكذذا

والن كذاذال -وكان نبيل قد ذ ب ما مرقص الح اره م  الاطار

ويذلذ  فذي مذعذرفذة -كان م  النوع اللي يتداخل في كذل االمذور 

اخل يسال نبيل طوال الطريق ع  اخباره وعذائذلذتذه -اخبار الناس

وتذرك -وقد حاول مرقص انقاذ نبيل مذ  بذرالذ  كذاذال-بالتفصيل

وراي مرقص ان الحل الوحيد  و ان يذاخذل -نبيل يعود الي منزله

كاال واسرته الي حذديذقذة الذحذيذوان وحذتذي يشذغذلذه عذ  عذادة 

 التجسس التي لديه

 

                               41 ) 

 

كان مرقص قد استيقظ مبذكذرا حذوالذي الذخذامسذة صذبذاحذا وبذدا 

يصلي صالة باكر مت رعا الي   ان يذاذر الذيذوم بسذالم ودون 

مشاكل وان يعطيه الرا حكاة ليقدر ان يتعامل ما كذاذال طذوال 

 اليوم

  اب  مرقص ( يتولي العالج الطذبذيذعذي البذ   كان الدكتور امجد 

نبيل بعد حالته التي اصيب بها وكذان اي ذا لذه مذركذزا لذلذعذالج 

ولاا كان يدرس بكلية الطب كان له زمذيذلذة -الخاص به الطبيعي 

وكانت قد تذعذرفذت -حي  كانا يدرسان معا بالكلية اساها ساندي 

ولقد كانت ساندي  ادئة الطبا وكانت خذادمذة  -علي زميل لهاا 

زميذلذهذا  كان امير  بالكنيسة مواظبة علي ح ور القداسات وقد 

-قليل التردد علي الكنيسة وقد حاول التقرا منها والتودد اليها 

-وكانت قد اخلت راي ابونا بيشوي في مذوضذوع تذقذربذه مذنذهذا

امذيذر  كاذا ان -ولك  ابونا لم يك  مرتاحا لعدم ارتباطه بالكنيسة

وكان يري فذي مذوضذوع اا االعذتذراف -لم يك  له اا اعتراف 

وكذيذف  -فاالنسان ال يعترف اال هلل وحذده- لا شيئا م  الهوس 

 -يعترف النسان مثله له اي ا ضعفاته وخطاياه

قد ناقشته في  ذلا وان  ذلا الذفذكذر لذيذس فذكذرا  وكانت ساندي 

 -ارلوذوكسيا 

فاالعتراف في الكنيسة االرلوذوكسيه  و احد اسذرار الذكذنذيذسذة 

ولكنه لم يك  يعار  وكان يغير الذكذالم ذاكذرا لذهذا انذه -السبعة

ساندي  وقد كان يوما بعد يوم مالحقا -ارلوذوكسي وكلل  ابواه 

سذانذدي ان  وكان ابونا بيشوي قد نصذ  -ومحاوال التقرا اليها

تصبر علي  له العالقة لتري كيف سيكون امير بذعذد ان تذطذلذب 

كذاذا -منه ان ياتي الي الكنيسة ويواظب علي ح ذور الذقذداسذات

امذيذر انذه يذود ان يذتذقذدم  كانت قد طلبت منه بذعذد ان فذاتذحذهذا 

وعندما قابل ابذونذا سذالذه -لخطبتها ان يتقابل ما ابونا بيشوي 

ع  اا اعترافه فاجاا انه باصر وانذه يذعذتذرف عذ  طذريذق 

وعندما ساله ابونا عذ  عذدم انذتذ ذامذة فذي ح ذور -التليفون

اجاا انذه لذيذس لذديذه -القداسات وعدم تناوله بصفة مستاره 

وقت كاف ن را النشغاله في الاستشفي صباحا والعذيذادة بذعذد 

وكان قد وعد ابونا بيشذوي بذانذه سذيذنذتذ ذم فذي ح ذور -ذل 

 القداسات وانه سيعيد جدولة وقته ليجد وقتا للل  

-اذ بدا يح ر القداس  وبالفعل الح ت ساندي تغيرا في امير 

ويق ي وقذتذا -بل ياتي مبكرا 

بالكنيسة معذهذا بذعذد الذقذداس 

وينت ر ا حتي تذنذهذي خذدمذة 

مذذدارس االحذذد حذذيذذ  انذذهذذا 

 خادمة في مرحلة لانوي

 البقية العدد القادم

 جورج حبيب



 ش  7171بابة  8 اخبار االقـباط

 1 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 شكرا شكرا يا رب ليك    

 

 يارب ليك شكرا   شكرا 

 يا مغرنا بخيرك بس نثق فيك

 تحايلنا وتردد انا كلي ليك ودايما 

 سيب لي نفسك ارفعك وعليك

 وال عمرك خزلتنا واحنا بناديك

 وال اعتذرت وقلت انا مشغول

 عينك علينا وجالب كل السرور

 وان تعبنا تمرضنا وتبعد الشرور

 عندك حضور يا مكفينا وطلباتنا كلها 

 وعينك علينا مهما نلف وندور

 عنا كل الشرور اب حنين وشايل 

 تطبطب وتهنن وتفرح القلوب

 معانا ومشاركنا في كل االمور

 واحنا من غيرك نغرق في بحر الشرور

 كم مره انقذتنا من خطيه وال بنعترف وال بنتوب

 محبوب وال يوم شكرنا عملك الجلنا يا 

 ناكرين جمايلك رغم غفرانك للذنوب

 صديق واب وحنين وقلوبنا فيك تدوب

 ال عمرك اتغيرت وال يوم كنت غضوب

 عينك علينا ومضحي ومنور لنا الشموع

 انت فادينا ومفرحنا ومشبع الجموع

 فخورين بابوتك يا ماسح الدموع

  قوينا قوينا من فضلك يا يسوع

 

  كيف انسي ربي ذنبا اقترفته

 

 كيف انسي ربي ما ارتكبته واقترفته

 وامور وايام وقد ضاعت مني سدي

 وكم من ذنب راق لي عشقته وعرفته

 وكم ضحك الشيطان بي وقد صدقته

 قد اسلمته له  اسمع له والفكر بكامله 

 ويناولني اخر غيره وكنت اشرب الكاس 

 وانا منتشي غير مبال وعشت حتي ادمنته

 وكنت ربي تنادي ولكن قلبي قد اغلقته

 واذاني قد سددت والشيطان لم اسمع غيره

 واغواني بخطايا كطفل يفرح بالعابه

 لي اخري من لدنه فاذا فرغت من لعبة احضر 

 عشرته وحبه وقد ادمنت  كل هذا وانا تائه 

 والقلب خديع ال يدري ما ابعاده وبقصده

 وسم االفاعي قد سقاني ويوما لم ادركه

 واليوم قد صحوت ووجدتني عبدا مسوقا له

 وليس غيرك ربي محطما لفخاخه وسلسلته

 من سجنه وتغفر كل ما اقترفته تطلق حريتي 

 لفتكه فانا ابن لك وكيف تتركني يوما 

 سوف تنقذني واال لما الصليب عني حملته

 قد اطعته اليس من اجلي اتيت واالب 

 ضال ترده لتفديني وكل خروف في القطيع 

 وانت الراعي الصالح وكل شارد جمعته

 عذرا ربي وكل ذنب قد سامته وكرهته

 انت جابره واليوم اريد ان احيا فجرحي 

 فاللوراء لم اعد انظر والشيطان قد تركته

  وليس الذاني صوت اال صوتك السمعه

  سيدة الكرم

 سيدة الكرم كم اهانوك

 وعروا ثيابك وازفوك

 ولم يراعوا كبر سنك وظروفك

 وال دموع زرفت لعلهم يرحموك

 واحتطاتت بك الذءاب وللحمك نهشوك

 وما من انسان رق قلبه بل ذبحوك

 بسكين بارد في جسدك غرسوه

 وكم بكيت ولبكاءك لحظة لم يسمعوه

 ونسوا ان لك اله قوي لم يعرفوه

 له نقمة وفي وقت لم يحسبوه

 سيدفعون الثمن لعملهم ولو نسيوه

  اماه لم يربض احدا علي كتفك

 والمحاكم لجاتي وقد اهدر حقك

 ثقي ان تكريمك في السماء وهي تعرف قدرك

 ستاخذين مجدا وتتمتعين مع ربك

 اه من غدر االنسان وقد حطم قلبك

 ودفعت ثمن ايمانك واعتزاز نفسك

 ال تحزني سعاد انت سيرد حقكك

 وسريكي هللا انتقامه فيما خزلك

 ال تحزني يوما ستفرحين ويعرفك من جهلك

 مسيحك قام وانتصر وسيعين ضعفك

 كلنا ننزف دما الجل عريك

 ولكن ثقي فاهلل منتقم مما قهرك

 طوباك يا اماهفجميعنا مقدرين تعبك

 ال ننتظر عطفا من ذءاب نهشت لحمك

 صدقيني كم من ابواب اغلقت ويوما فتحت

  بطاركة الكرسي المرقصي ابطال االيمان

  بقلم جورج حبيب                            

الذين كانوا -في تاريخ الكنيسة ما يجعلنا فخورين ببطاركتها

-واسود ضارية في الدفاع عن االيمان-مصابيحا منيرة

والوقوف بقوة لكل من تسول له نفسه ان يخطا ضد االيمان 

 او يقوم باية هرطقه

ولعلنا في هذا السياق نتعرف علي البطاركة ونتعرف علي 

وليعطنا هللا فرصة نتناول تاريخ كال منهم لنعرف -جهادهم

 كيف كان هللا معهم وعمل فيهم وبهم الجل اسمه وكنيسته

                            

 71البطريرك رقم -( البابا ديمتريوس الكرام االول 7) 

 

-في تاريخ باباوات الكرسي المرقصي 71هو البطريرك رقم 

 ولنلقي عليه بعض الضوء لنتعرف عليه

 

 نشاته : 

 

ولاكان -وكان اليعرف اصول القراءة والكتااباة-نشا فالحا فقير

 71هللا الذي يعلم كل شيء اختاره لاياكاون الاباطاريارك رقام 

ولكنه كان بارا وبتوال وتعاهد هو وزوجتاه ان -وكان متزوجا

 يحيوا حياة البتولية معا كالمالئكة

 اختياره للبطريركية :

 فاي تاعاداد باابااوات 77كان البابا يوليانوس البطريرك رقام 

قد جاائاه ماالك فاي روياا واخاباره ان شاخاصاا -االسكندريه 

واوصااه الاماالك ان -سياتي اليه غادا حااماال عاناقاود عاناب

والن -يمسكه ويصلي عليه النه سيكون الابااباا الاذي ياخالافاه

 ديمتريوس كان بارا لما وجد عنقود عنب لاياف فاي ماياعااده

عندهاا تاحاقا  -فكر ان يهديه لالب البطريرك وذهب به اليه- 

البابا يوليانوس صحة الاروياا وباالافاعال امساك بادماتارياوس 

واخبر الموجودين بالرويا وانه ساياكاون الابااباا -وصلي عليه

 الااذي يااخاالاافااه عاالااي الااكاارسااي الااماارقصااي 71رقاام 

وما ان تنيح البابا يوليانوس اكملوا الصلوات ليصاباح الابااباا 

 788ماارس ساناة  4-بارماهاات 9وقاد سايام فاي  71رقم 

 ميالديه

 هللا يعمل مع البابا الجديد :  

ما ان اعتلي البابا ديمتريوس الكرسي المرقصي اال وبدا 

االمر الذي -يتعلم القراءة والكتابة وبرع في سرعة التعلم

متعمقا وطالبا -جعله يقرا كتب الكنيسة ويتعلم اصول االيمان

 من هللا االرشاد

  حساب االبقطي :

الي قداسته يرجع الفضل لهذا الحساب الذي من خالله وضاع 

ماياعااد عاياد  قداسته قواعد ثابتة الصوام الكنياساة وتاحادياد 

حيث قبال كان االقباط يصومون االرباعايان الاماقادساة -القيامة

كما ضم االرباعايان الاماقادساة الاي اساباوع -بعد عيد الغطاس

وكتاب باذلاك الاي اساقاف اورشالايام اغااباياوس والاي -االالم

 بطريرك انطاكيه مكسيموس والي بطريرك روما

 معجزة في حياته : 

والجل برارته كان يري السيد الاماساياح -كان هذا القديف بارا

اما الاخاطااه -اثناء سر التناول يدفع الناس المستحقين للتناول

لذلك كان الباباا ياباكاخ الاخاطااة ماطاالاباا ايااهام -فكان يبعدهم

 باااالاااتاااوباااة ثااام ياااتااانااااولاااون مااان االسااارار الاااماااقااادساااة

 

 بعضا من شعبه يستائون من تعنيفه لهم :

والن البابا كان يطالب الخطاة بالتوبة وخاصة من يقعون فاي 

خطية عدم الطهارةفقد اخاذوا يالاوماوناه اذ كاياف ياطاالاباهام 

بالطهارة وهو متزوج غير عاالامايان اناه وزوجاتاه ياحاياون 

لذلك ظهر له المالك في رويا وقال له ) ال يصا  ان -بتوليين

 تتطلب خالص نافاساك وتاتارك غايارك ياهالاك لشاكاه فاياك (

وباالافاعال -وطالبه المالك ان يقوم غدا باعالن بتوليته للشعاب

في اليوم التالي وبعد القداس طلب البابا من الشعب ان يظلاوا 

بالكنيسة واحضر زوجاتاه اماام الشاعاب ووضاع جامارا فاي 

ولفوا بالكنيساة ولاكان الاناار لام -ازارها وكذلك في ازاره هو

عندها علم الشعب جماياعاه -تحرق مالبسة وال مالبف زوجته

 سره وسر بتوليته

 البابا والدفاع عن االيمان : 

ولما ظاهار -كان دائم الوعظ لشعبه موضحا الحقائ  االيمانية

بعض المبتدعين من امثال اورياجااناوس واقالاياماف وكاذلاك 

 اريانوس تصدي لهم بل وحرمهم ايضا

هذا وظل االب البطريرك خادما امينا لشعبه وحاتاي بالا  مان 

سنة وكان ال يقدر علي المشي وكانوا يحامالاوناه  701العمر 

 علي محفة ليعظ الشعب

 نياحته :
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 ( ... 0٢ثـقــافــة غــذائـيــة ) 
 ( ٠8طــرق حــفـظ األغــذيـة )

                  
 (    8) مواد الكيماويةحـــفـظ األغـــذيـة بـال

 أ.د. / مــنـــيــر حـــنـا أســـكـنـدر                            
 

 عـزيزى القارئ ... عـزيزتى القارئة 

 حـفظ االغـذية بالكيماويات المضـافة ماذا تعرف عن 

 Food Preservation With Chemical Additives ؟ 

دعنا االن نلقى نظرة عااماة عان الابافاظ باالاكايامااوياات والاما اد 

 و تعـريفهـا وتـصـنيفـهـا .  Preservativesالبافظة  

  

نـاظاـاـارة عـاامـاة عـان الـاباـاـافااـاظ باالـاكاـايامااـااويـاات والـاماـاـاا اد 

 الـبـافـظـة :ــ  

اضافة    ال يـمـارس فيهـاقد تكون هناك فترة فى حياة االنسان  

اذا رجعنـا بـذاكرتنـا الـى الـةورا  . اال انـنـا الكيماويات الـى غـذائـه 

فـى عـصور ما قبـل التاريخ حةية  مـارس هــذه العمليـة نـجــد انه 

. اكسةابةهةا نةكةهةـة  مـةرغـةوبة  و بقصد حفظها يـدخـن اللـحـوم كان 

ان الدخان المنبع  مةن  حـةرا انةوا  ونعـرف فى الـ قت الباضر 

معين  من االخشاب يحتوى على كثير من المواد ذات التاثير الحافة  

. ولاقا  لفيةنةـةوالت و االـفـورمـالـديهـايد مـثـل على االحيا  االدقيق  

) محةلةوس يةلةيةكةات  Water glassمـا  الزجاج  استعمل االنسان 

خةلس فةتةرة لـحةفة  الـةبةية  الـصوديوم ( لـعــدة قـرون فى اوربـا 

الشتا  فـهـو يـســد الـمسـام الـمـوجـودة على قـةشةـةـةرة هةذا الةمةنةتة  

 . فـيمنـع نمـو االحيـا  الدقيق  الـمـســبب  للـتلـف 

اكاثار فـى الـ قـت الـاباـااضاـار ويـضـيف االنسان الى غـذائه  

مادة كيماوية بعضها لغرض البفظ وبعضها الغاراض  0333من 

وقد يبق التحدث فى االعداد السابق  من جريدة المنارة عةن اخرى . 

انوا  كثيرة من هذه المواد كبع  االحماض العضوي  والةبةهةارات 

انه ال توجد صف  من صةفةات . ويمكن الق ل ومواد النكه  والتلوين 

الغذا  النوعي  ال يمكن تحويرها باحدى هذه الكيماويةات الةمةسةمةو  

 . بايتخدامها 

بـســبب تغةيةر نةظةرة   ستعمال هذه المـ ادلق  ازدادت اهمية ا 

فى الوقت الحاضةر  الغــذاء المناسبالشعوب الى الغـذا  فقد اصبح 

ها  الاغاذاء فى المجتمعات المتطةورة وخاصـ  عند كثير من الناس 

فكلما قةل الةجةهةد و الذى ال يتطلب جهـ ا او وقـتـا كـبيرا العـ اده .

. الوقت اللزم العـداده قـبل االيــتهلك كلـما كـان اكـثـر تةنةايةـةبةا 

الـمـعالاـاب فبالنسبة لصاحب المطعم مثال يـكـ ن عصـير الـطمـاطـم 

فةى الةحةالة  االخةيةرة مناسبا اكثر من ت فر المبص ل نفساه النـاه 

باياناماا غسةل االوانةى و اضافة  الةمةلةح و الى عصر الثمار حتاج ي

 . فـى حـالـ  العصير الى اكثر من فتح العلب   اليحتاج 

اسـاـاتاعاماال هاذه ومن العـ امـل الـتى ســاع ت على الـتـ سـع فى 

 الـمــ اد البافـظـة هـ :  

مـةنةـةاطةق و بـعــد او زيادة الـمـسافـ  يـين مـنـاطق االنتـاج  (1)

 االيــتهـلك 

زيـادة تنـو  االغـذي  الـمنتجـ  والتى اصـبح بعضها يركةب  (2)

 صناعيا

عــدم تـوفـر طـرا اخــرى للةـةحةـةفة  لـةدى الـةكةـةثةيةر مةن  (0)

 . يــكان الـعـالـم 

الـةى فـى الـوقـت الـحـاضــةر فـاننـا مـضـطـرين اضـافـة الـى هــذا 

ايــتعماس الـمبيـدات الـحـشــري  والـفـطــري  للـقضـا  علـى االفـات 

الـتى غـالبـا مةا يةتةبةقةى  ةـةـة  و الـزراعيـ  الـتى تـزاحمنا الـغــذا  

جهـدا كبيرا قد بذس فى هذا المجاس لتقليل الـمتبقةـةى ومع ان منها فيه 

منـهـا اال اننـا ال نتـوقـع ان نسمع من ينصح بتةرك ايةتةعةمةـةالةهةا ان 

 . خطر على الباس مثل هذا الراى 

ونظرا لتع د و تن ع هذه الكيماويات وعالقتها المباشرة باالصاباة 

قد اخضعت ايـتـعماس هةذه الـةمةـةواد فـان الـ ول الـمتقـ مـة العامة 

 لـقــوانـيـن خـاصـ  تـحــدد بـمـوجـبهـا: 

 نـو  الـمـادة الـمـســمو  بـايــتخدامها  (1)

 و التركيزالـمـســتخدم  (2)

 .نـو  الـغــذا  الـذى تـضـاف لـه وظـروف اضـافـتـه  (0)

  

  Food additivesتـعــريـاف الـاكاـاياـاماـااويـاات الـاماـاضاـاـاافـاة

definition   ــ : 

منظـمتى الـغــذاء والـزراعـة لـقــد وضـعـت لـجـنـ  مـشــترك  مـن 

 والـصـبــة الـعــالـمـيــة  ( FAO (الـ ولية  

 ( WHO )  تعــريفا للـكـيـاماـااوياات الـتـابعـتيـن لـلمـم الـمـتحــدة

.   6591عاا  اثـر اجتمـا  مـشــترك لـهمـا فـى رومـةا الـمضـافـة 

الـةمةـةـةواد الـكيـمـاويـات الـمـضـافـاة هـاـاى : والـتـعــريف هــ  ان 

الـةقةـةيةـةمةـة  ال لارفاع الـتـى تـضـاف الـى الـغــذا  بكميـات قـلـيةـةلة  

و الـةنةـةكةـةهةـة  و بـقـصــد تـحـســين الـمـةظةهةـةـةر وانـمـا الـغــذائي  

. ويشمل هذا التعارياف ماالحاظاتايان قـابـلـيـ  الـتـخــزين و الـقــوام 

مـن اجـل ان تـكـون الـمـادة الـمـسـتعةمةـةلة  بـةمةـةثةـةابـة   اوالهما هـى

اى .  قـاصاـاـا ا اى البـ  من اضافتها احــدى الـكيمـاويات الـمضاف  

الـمواد التةى تـةجةـةـةد طةريةقةهةا الـةى الةغةـةـةذا  اليشـمل ان التعريف 

كـتـالاـال الـاـاتاى  بصــورة عـرضيـ  اى دون قـصــد فـى اضـافـتهـا 

تبقـى مـن جــرا  ايــتعماس الـمبيـدات الـحـشـةـةرية  والـةفةـةطةـةـةرية  

تـنـفـةـةذ الـةى الـةغةـةـةذا  او الـتى تـاتـى مـن مــواد الـتـغـلـيف والتى 

انةه ال  والـمـالحظـة الـثـانيـاة .  مـن زيـوت تـشــحـيم الـمـاكـينـات 

يدخـل ضمـن هـذه الـمـواد ما يضاف الـى الـغــذا  بـقـةصةـةـةد رفـةع 

 كـالمعـادن و الفيتامينات . الـقيـمـ  الـغـذائي  

اعـم وا ـةـةمةل اســتعمل تـعــريف وفـى الـ اليـات الـمـتـبـ ة  

 Foodمن هذا التعـريف وقةد وضةعةتةه لةجةنة  حةمةـةاية  االغـةذية  

protection committee     التابع  الكاديمةية  الةعةلةوم الةوطةنةية

مخةالةيةو مةواد غةيةر او اى مواد وهـ  ان الكيماويات المضافة هى 

المواد الغذائي  االيايي  التى توجد فى االغذي  نتيةجة  عـةمةـةلةـةيةـةات 

ال . وهـذا الـتاعاـارياف الـتـعبئـ  و الـتخـزين  والـتـصنيـع و االنتـاج 

يشمل المـواد التى يتعـرض لها او يةتةلةوث بةهةا الةغةذا  بـةصةـةـةورة 

 . عـرضـيـ  

والـتـعـريـف الذى وضعته ادارة او هيئة الـغـذاء والـعقاقـايار  

( (Food and Drugs Administration FDAالـااطااباايااة 

. هـو اكثـر وصفـا مـن التعـريف الـةسةـةابـةق والـمعـمـ ل به حـاليـا 

اى مةادة  اناهاا : ـاـا تعـرف الـمـ اد الـمضاـاافـاةفـى هذا التعـريف 

تـةددى وان تـضـاف الـى الـغـذا  عـن قـصـد والجـل غـايـ  مـعينـ  

الغاي  المطلوب  منها كةمةا هةو مةتةوقةع وبصةورة مةبةا ةرة او غةيةر 

تدثر فى صفات الـغـةذا  او انها مبا رة بان تصبح جز ا من الغذا  

و الـتصةنةيةـةع و فى االنـتـاج عـن قـصــد اى مادة تضاف وتـشـمـل 

مـةسةـةـة  او نـقـةل و الـتـغـليف و الـتـحضيـر و الـتعقيـم و الـتـعبئـ  

اى مـصـدر ا ـعـا  يـســتعمل فى مثل هةذه وتـشـمل ايضـا الـغـذا  

 . العمليات 

ان هناك نوعين مةن الةمةواد   FDAوكما يب و من تعريف الـ  

اوال وهما المسمو  بايتعمالها دون الحاج  الى اثبات كونها مامون  

مواد ثبت بـايتةعةمةالةهةا وثـانيـا ذات تقويم علمى مسبق يدهلها لـذل  

وياطالال عالاى هاذه الاما اد لمدة طويل  فى الغذا  كونها مـامـةونـة  

GRAS   وهى اختاصاـاار لـاـاGenerally recognized as 

save   مادة تحت هذه التسمي  تزيةد اوتةنةقة    133ويـوجد حوالى

. بين حين واخر وذل  بـاضاف  مواد جديدة او حـذف الـبعـ  منهـا 

 ومن امثلة هذه الم اد ما يلى : ــ 

 Naturalالـبـهـارات الـعـاديـة ومــ اد الـتتـبيـل الـطبيـعـية  

seasoning  وم اد متع دة مـكـسـبة للـاناـاكاـاهاـاة و كاياماـااويـاات

تـســتعمـل كـمـســبـ ق للـخـاباياـاز ماثال باياكاربا ناات الصا ديا   

وف سفات الكالسي   االحاادياة واحامااض عضا ياة ماثال حااما  

الستريل والماليل ومثل حام  الفا سافا ريال وباعا  الصاما   

 وم اد كثيرة اخرى . 

وعـةةدا هةةذه الـةةمةةواد فـةةان الـةةمةةواد االخـةةرى ال يـةةسةةـةةـةةمةةح  

ماا   FDAبـايــتعمالها من قبل ادارة الغــذا  و الـعـقـاقـير الـطةبةية  

واضـح يثبـت كـون الـمـةادة غـةيةر مـةضةـةرة   لم يـقـ   دلـيل عـلـمى

بـالـصح  العامـ  فى الـغـذا  الذى يـةتةـةسةـةتةعةمةـةل فةيةه وبـةتةركةيةز 

فانها تضع حدا معيةنةا مةع تةحةديةد وعن  قناعة هذه االدارة .  مـعـين 

التركيز االقصى الذى يمكن ايـتعماله مةن تةلة  الةمةادة فةى الةغةذا  

السما  بايتعماس تركيزمعين من مةادة . ويجب ان نذكر ان الـمعـين 

امـةكةان ايةـةتةعةمةاس نةفةـة  اليـاعاناى معين  مضاف  فى احد االغذية  

مـسـمـو  بـايــتعماله فـةى غـةذا  او انـه الـتركيز فـى غــذا  اخـر 

مـةادة مـةن  0022ايةـةـةتةعةمةاس    FDAولـقـ  اجـازت الـاـا.  ثـالـ  

عـةدم ثـاباـات الـمــواد الـمـضـافـة  بةهةـةذه الةطةـةريةقة  وبةتةركةيةزات 

. هـذا وتـبـتفاـاظ هـاذه الـاهاـايائاـاة ) ضـررها بـالـصـحـ  الـعـامـ  

FDA    ) بحـقـهـا فـى  ـطب اى من الـمواد التى تـجـيـز ايـتعمالهةا

لها اى  ـ  فى يـلمـ  ايـتعةمةالةهةا مةن قةائةمةـة  الةمةواد اذا ظـهـر 

 6598. وباعاـا  عاا  المضاف  والتى يـبق وان اجازت ايتعمالها 

( مـهـمـاة اى ادارة الغـذا  والـعـقـاقير الـطبي  ) وكـلـت هـذه االدارة 

الـاى الجـةازة ايةـةتةعةمةـةالةهةا اثـبـات سـالمـة الـماـاادة الـاماضاـاافاة 

) مثل الـةهةيةئة  الـمـؤسـسـة الـتى تـرغـب فى انتـاجـهـا وتـسـ يقها 

او هايائاة الـمصري  العام  للـتوحيد القيايى التابع  لوزارة الصناع  

حي  يتم منح االجـازة عـلـى ضةـةو  الت حي  القياسى االسـترالية ( 

 . تـقـديم الـدليل الـمـقـنع لـسـلمتها 

هذا وعن  تق يم طلب من جهة معينة الجازة اساتاعاماال ماادة  

وجوب فح  هـذه الـةمةـةادة لـةمةـةدة تطلب   FDAفـان الـ كيماوية 

لـتـثـبت يةـةلمـة  ن عين من البي انات وعـلـى سـنتـين على االقـل 

عةل   6598ولـقـ  ابـعـ  الـتعـ يل الـذى اجـرى فى عا  .  ايـتعمالها

التشريع المعموس به فى الواليات المتحدة االمريكي  قةبةل هةذا الةعةام 

كـاالـاماـاباياـا ات بـعـ  اصناف المـواد الـكةيةمةـةاوية  الـةمةـةضةـةافـة  

 ومـا اد الـاتاـالاـا يانالـمـسـتعمل  فى المحـاصيـل الـخـام الـبشـرية 

 Miller  حـا هـاماـااحـي  وضعـا تحت تـشـةريةعةـةيةن خـةاصةـةيةن ا

Pesticide Amend met   والـااثااـااانـااى   6591الصةةـةةادر فةةى

Colour Amend met   اال ان هااذه  6513الـةصةةـةادر فـةى .

عـةلةـةى  قـد وضعت يدها مةن جةهةـة  اخـةرى  FDAاالدارة اى الـ 

تـةددى الن هذه المعاامالاة االغـذيـة الـمـعـامـلـة بـاالشـعـاع الـذرى 

. فاهاذه االدارة الـى حـدوث تـغـييـرات ضـارة بـالـصـحـ  الـعـامـ  

و تـجـيـز الـغـذا  الـذى يـمكـن مـعـامـلته بـاال ـع  الـذري  هى التى 

 . الـجـرعـ  الـمـسـتعمل  ومـصـدر اال ـعا  

يـةشةـةمةل بـاالـاماباياـا ات الـاباـاشاـارياة والـتشـارياع الاخاا   

و الكيماويات المستعمل  لمكافح  االدغةاس و الـمخصـبات الكيماوي  

فى الوقةت قبـل حصادها . ويستعمل الحـشـرات علـى الـمـحـاصـيل 

 . من هذه المـواد  0222الحاضر حوالى 

فـيةـةشةـةمةل كـةل بـالـمـ ادالـمـلـ نـة امـا الـتـشـريـع الـخـا   

مـواد الـتـلـوين الـمـسـتعمل  فـى الـغـذا  يـوا  كانت مـسةـةتةخةلةصة  

مـن مـصـدر طبيعـى او مـحضـرة 

 . بـصـورة صـناعـيـ 

  

عـزيـزى الـقـارئ ... عـازيـازتـاى 

 الـقـارئـة ...

ماااذا تـااعااـااـاارف عاان الـااشااـااروط 

الـاا اجااب تاا افـاارهااا فااى الااماا اد 

الكيماوية المضافة لـاالغـاـاذياة ؟  

يـجـب ان يـتـا افـار فاى الـاما ادة 

 الـمـضـافـة الـشــروط االتـيـة : ــ 

 . ان تـكـون غـير يـامـ  ــ  6

. يجب ان تـددى الـغـرض الـذى تـضـاف من اجله فى الـغـذا  ــ  2

الـةى او يجب اال يددى ايـتعمـالها الى تـضـليل الـمةـةسةـةتةهةلة  ــ  0

او غير المنايبة   Ingredientsتـغـطـي  ايـتعماس احـد الـمكـونات 

 .احـدى طـرا الـتصنيع غـير الـصحـيحـ  

يـجـب اال تـددى الـى خـفـ  الـقـةيةـةمةـة  الـةغةـةذائةية  لةلةـةمةادة ــ  1 

 .الـغـذائي  

يـجـب اال تـسـتعمل للـحـصةـةوس عـةلةـةى تةاثـةيةر مـةعةـةيةن فةى ــ  9 

 .الـغـذا  يمكن الحصوس عليه باتبا  طرا تصنيع جيدة 

البـد من تـوفـر طـريقـ  تحلـيل يمـكـن بـوايـطتها ان يـسـةتةدس ــ  1 

على ايـتعمالها فى الغـذا  او يـعـرف ما اذا كان الـغـذا  مـلـوثا بةهةا 

 . من مصـدر اخـر كـمـواد الـتغـليف 

ويـؤدى ع   ت افر اى مان هاذه الشاروط الاى اماكاان عا    

 . FDAالسماح باستعمال المادة المضافة من قبل الـ 

  

 الـ ظـائـف الـتـى تـؤديـهـا الـكـيـمـاويـات الـمـضـافـة لـالغــذيـة :

مـع ان الـغـايـات الـتى تـضـاف مـن اجـلـهـا الـمةـةواد الـةكةيةـةمةاويـة  

وظـاائـاف هـاذه الـاما اد لـلغـذيـ  كـثيـرة اال انـه يمكـةن حـةصةـةر 

 الـمضـافـة فـى اربـع نـقـاط هـى : ــ 

 . تـحـسـين قـابـلـي  الـحـفـ  والـتـخـزيـن (6)

تـحـسـين صـفـات الـغـذا  الـنـوعـي  وجـعـله اكـثر جـاذبةية   (2)

 . فى نظـر الـمـسـتهـل  

 .الـمـسـاعـدة فـى عـمـلـيات الـتصـنيع  (0)

االبـقـا  عـلـى الـقـيـمـ  الـةغةـةذائةيةـة  الـةمةـةرتةفةعةـة  لةلةمةادة  (1)

 .    الـغـذائيـ  

تـصـنـيـف عـا  لـلــم اد الـكـيـماويـة الـمـضـافـة والـمـسـتعـماـالاـاة 

 فـى الـتـصـنيـع الـغـذائـى: ــ 

 Foodنشةةرت لةةجةةنةةـةة  حـةةمةةـةةايـةة  االغـةةذيةة    6519فااى عااا  

Protection Committee   فى الـواليـات الـةمةـةتةـةحةـةدة قةائةمةـة

تسـتعمـل فـى الـتـصنيـع الـغـةذائةى مـادة كيمـاويـ   0222بحـوالى 

 مصـنفـة الـى اثـنـى عـشـر مـجـمـ عـة رئيـسـية كما يلـى : ــ 

   Preservativesمــواد حـافـظـ   (6

  Antioxidantsمـضـادات اكـسـدة  (2

الـةةمةةـةةواد الـةةمةةزيـةةلةةـةة  لةةليـةةونـةةات الـةةمةةـةةعةةـةةدنةةيةةـةة   (0

Sequestrants or Chelating Agents or Metal 

Scavengers   

  Surface Active Agentsمـواد فـعـالـ  يـطحـيـا  (1

 Stabilizers orمـواد لـتـثـبيـت او تـمـاي  الـقـوام  (9

Thickeners  

مـةةواد تـةةبةةيةةـةة  وانـةةضةةـةةاج وتـةةحةةـةةويةةر الـةةنةةـةةشةةـةةا  (1

Bleaching and Maturing Agents, Starch 

Sweeteners   

   احـمـاض وقـلـويـات Bufferingمـواد مـنـظمـ   (7

  Food Coloursمـواد مـلـونـ   (8

مـواد تـحـلـيـ  لـةيةسةـةت ذات قـةيةمةـة  غـةذائةيةـة  وذات  (5

 Non-nutritive andايـتعمـاالت غـذائةيةـة  خـةاصةـة  

Special Dietary Sweeteners  

 Nutrientمـواد لـتةدعـةيةم الـةقةـةيةـةمةـة  الـةغةـةذائةيةـة   (63

Supplements 

   Flavouring Agentsمـواد مـكـسـبـ  لـلـنـكـهـ   (66

 Miscellaneousمـةةواد مـةةضةةـةةافـةة  مـةةتةةنةةـةةوعـةة   (62

Additives  

 5يتبع فى   



 ش  7171بابة  8 اخبار االقـباط

 9 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 8من ص “ ثقافة غذائية” تابع مقال  

 وفـيـمـا يـلـى نـبـذة مـخـتـصـرة عـن كـل مـن هـذه الـمـجـامـيـع. 

 

وطـمر   Preservativesاوال ــ الـمممـمـمواـ الـمظمـمافـم مـمة   

 اضـافـتـهـا :    

   

عـزيـزى الـقـارئ ... عـزيـزتـى الـقـارئـة ... هـل تـعـملمـمـ مـما 

 هـى الـمـواـ الـظـافـ ـة ؟ ومـا هـى طـر  اضافتها؟ 
 

ال يوجد ماا . اذا يـصـعـب االجابة عن هذا السـؤال فى الحقيقة 

لملمـمظممم  ا   يحدد كـون الغـرض من اضـاافـاة هـاذل الـاداـاواد

الـاى تضاـاا   مـثـما  Nitritesفـالـنتـريتـات لـغـرض اخـر . 

مرغـوب فاياـا  لـون معـيـن تثبيـت و لـتـكـوين  لـحـوم االبقـار

فـان الـغـايـة الـرئـيسـية مـن اضـافـتهـا هـو فـى االسـدـاك امـا 

الـقـضـاء علـى فـعـاليـةا الحـيـاء الـدقيقـة الـدـسـببـة للـتاـالاـا  

 وبالـتالـى تظـسـين قابـليـة الـظـمـ  . 

على هذل الصعوبة نجد ان ادارة الغذاء والعقاقيار وكمثال اخـر 

قد وضاعات حاد فى الواليات الدتحدة االمريكية   FDAالطبية 

للدواد الكيداوية الاداساتاعادالاة فاى حا ا   Toleranceاالمـان 

وبعض هذل الدواد يقع ضدان الـادابايادات الـاحاـا اـارياة  الغذاء

Insecticides  ومـواد تاباـاراـايار او تـاد ـايانFumigants 

 وتستعمل كيماويات النوع االول ) اى المبميمدات المظم مريمة  
جنيهاـاا وحـاصاـاادهاا  قـبـللدكافحة الح رات على الدحاصيل 

فى مكافحة هاذل االفاات  ااصاة فاى بينمـا تسـتعمـل الـثـانيـة 

وبالـطبـع فـان هـمذا يسمـماعـمد جـنيهـا بـعــد الحيوانات والثدار 

. ولكـن ومـمع هـمذا على تحسـين قـابليـة واطالـة مـدة الـحـ   

ممن ال تعتبراى من المواـ المستعملة ضمممن المممجممموعمتميمن 

 المـواـ الظاف ة . 

 

تـاعاـاـاريـا  فـانـ  يـاداـاكاـان وبغض الن ـر عن هذه الصعوبة 

مرالياطاهاا او الـدـركبات الكـيدـاوية  بـانـهـاالـدـواد الـحافظـة 

باعاد جاناياهاا وذلم  التى تضا  الاى الاداواد الاغاذائاياة الاراام 

منع تل هاا باواساطاة الاباكاتارياا او وهى وحصادها لغاية معينة 

 . الرديرة او ال ـطـر 

 

فاقاد حادد الاداواد   FDAاما الـتعـريف المستعمل من قبل الـم 

و كالسكر التى ال تد ل ضدن هذا الصن  من الدواد الحافظة 

او الزياوت الاداساتارالاصاة ماناهاا و البهارات و الرل و الدلح 

 . الدواد التى تدتزج مع الغذاء اثناء تـد ينـ  

للـمـاـة الـكيمممـماويـمة الـمظمـمافـم مـمة   FDAتعريف الــويمكن 

 بال كل التالى : ــ 

اى مـادة كيداوية تعاـاياو او تـاؤ ـار تـالاـا  الـاغاـاذاء عـاناـاد 

ملح الاطاعاام او الساكار او ولكن ال يدخل ضمنها اضافتهـا ل  

الرل او البهارات او الزيوت الدسترلصة منها او الداواد الاتاى 

 . تضا  بواسطة د ـان اال ـ اب اثنـاء الـتـد ـيـن 

 

فمانـمه يمممكمـمن تـمصمـمنمـميمـمف واسـتناـا الـى هـذا الـمتمعمـمريمف 

الـكـيمـاويـات الـظـاف ـة الـتى تـضـاف الـى الغـذاء بقصد منع 

الـى اربـع مـمجمـمامـميمـمع كـمممـما او القضاء عل االحياء الدقيقة 

 يـلـى : ــ

ال ي دلها الاتاعاريا  الاقااناوناى  كـيـمـاويـات حـافـ ـة : ــ   7

الـاككـاتايا  )  االحادااض الـاعاضاوياة مـمثمل السابو ذكارل 

الـاساـاكار والـراـال وامـكحـهـا   و السـتري  و والدـالـيـ  

ثااناى اكساياد الاكارباون ود ـان اال ـ ـاب و الـبـهـاراتو

 .الـنتـروجينو

مـممواـ اعـممتممبممرت مـممامـممونـممة بـممصممـممورة عـممامـممة عـممنممـممد   2

 Generally Recognized Asاضـافـتهـا للـغـذاء ) 

GRAS  –Save       : حـااااامـااااض وهممممذه مممممثممممـممممل

الـبروبيـوني  وبـروبيـونات الـاصاـاوديـاوم والاكاالـاساـاياوم 

وحامض الـسـوربي  وسـوربات الصـوديوم والاباوتااساياوم 

 . والكالسيوم والبنزوات وم تقات حامض البنزوي  

مواـ تعتبر كيماويات مضافة ال تقع تظت المجموعمة رقمـ   7

امـمانـمهمـما ويدكن استعدالها فقط عناد ثاباـاوت    2  او )7) 

حيث تصبح تحت الدجـدوعة رقا   لانسان او االحيوان 

4) . 

واجـيـزت مـن قبل كيمـاويـات ثـبـت سـامـة اسـتعمـالـهـا   4

 Food And Drugادارة الغاذاء والاعاقااقايار الاطاباياة 

Administration – ( FDA )  . 

 

لـمتمـمصمـمنميمـمف الـمممـمواـ هـذا ويممكمن اتمبمـماع طـمر  اخـمرى 

بـاالسـتنـاد الـاى اذ يدـكـن تـصـني ـهـا الـكـيمـاوية الـمـضـافـة 

 درجـاة تـاراـاصاـاصاـاهاـااو طـريقـة فـعـلـاهاـااوالـى تـركـيبهـا 

 . كـونها مـجـازة او غـير مـجـازة قـانـونـا وشــدة تـاثـيرهـا و

يـاكاـاون عـاضاـاوياا واال ـار غـايار  فبعـض هـذه الـمـركمبمات

عـضـوى وبعضهـا يـعدـل بـطـريقة فـيزيااوياة   طـاباياعاياـاة( 

كـاالـاسااـاكاـاار والـااباـاعااـاض اال ـار بـااطاـاارياقاـااة كـااياـادااـااويـااة 

كالـبـنـزوات كدـا ان بعضـهـا ذو تـاثـير عالاـاى الـاراـاداـاياـارة 

 . وليس ل  تـاثـير علـى الـ ـطـر   الـع ـن ( 

 

سموف نمذكمر خواص هذه المواـ وقبل ان نتكلـ باختصار عن 

فيمما يملمى بمعمض المممواـ المكميممماويمة المظمافم مة بماسمممائمهما 

 والتركيزات المسـموح باسـتعمـالـهـا : ــ
يـدكـن اضافتـ  باى تاركاياز   Acetic acidــ حامض الخلي  

 .  - GRASعدـلـيـات التصـنيع الجـيـدة يـتـكئـ  مـع 

 Sodium di acetateـممـمم ثممنممـممائـممى خـممات الـممصممـمموـيـممو  

جازء طاحايان فاى  044جزء لاكال  4,4يستعدل بتركيز 

 . GRASالربز 

جـازء فاى  Benzoic acid    0444ــ حـامَت الـمبمنمـمزويـم  

جـازء  0444او % مـن وزن الـغـاذاء  4,0او الـدليـون 

 . فى الدليون فى الـتحـضـيرات الـ يـتـامـينـية 

 Sodium benzoate  0444ـمـم بـمنممـمزوات الـمصممـموـيـمو  

 . % فـى الـغـذاء  4,0او جـزء فـى الـدـليـون 

%   Potassium nitrite  4,40ــ نـتـريـت الـبـوتاسـيمـمو  

 فـى الـلـظــ . جـزء فى الـدليـون  044او 

جـازء فاى  Sodium nitrite  4,0ــ نـتـريـت الـصـوـيـو  

 0,2,. الـمـعـلم  فـى الـسـم  %    4,4440او الـدليـون 

 .الـمـمـلـح فـى الـسـم  جـزء فـى الـدـليـون  044او  %

فـمى جـزء فى الـدليـون  Diphenyl 004ــ ثـنـائـى المـينيـل 

 . الـبرتقال والـجـريب فـروت وحـدضـيات ا ـرى 

 – Chloro Tetracyclineااليـمممرومـمممايـمممسمممـممميمممن   

Aureomycin 4فمى انسمجمة جـزء فى الـدلاـاياـاون  0و

 غير المطهية .الدواجن 

  Oxytetracycline – Teramycineــ الـتـيـرامـيـسـيـن 

غميمر فمى انسمجمة المدواجمن جـزء فى الـداـالاـاياـاون  0,4

 المطهية

عـزيـزى الـقـارئ ... عـزيـزتـى الـقـارئـمة ... مـماذا تـمعمـمرف 

عـن تاثـير الـكيماويات الظاف ة على االحياء الدقيقة ؟ ومماذا 

مثل ثمانمى  الغير عضويةتعرف عن المواـ الظاف ة الكيماوية 

اكسيد الكبريت والكلورين والنترات والمنمتمريمت ؟ ومماذا عمن 

المركبات العضوية الظاف ة مثل حامض البمنمزويم  وامماحمه 

وايضا المـضـاـات الـظـيوية ومضاـات االكـسـدة ؟ هـمذا كملمه 

هـو مـا سـوف نـتـظـدث فـميمـمه ان شمـماء الملمـمه فمى الـمعمـمدـ 

 الـقـاـ  . 

  

هــذا كـلـه هــو مـا ســوف نتكـلــ فـيـه ان شــماء الـمرف فـمى 

 االعــداـ الـقـاـمـة . 

  

 -كـاتـ  هـذه المـقـالـة هـو :

خاـ  بكنميمسمة المقمديسمة ـمميمانمة والمقمديم  اثمنماسميمو    - 

 سيدنى . -الرسولى ببان بول 

رئي  قسـ علو  االغذية االسبق بجماممعمة المممنميما بصمعميمد  -

 .مصر 

Former Head of  Food Sci.Dept.Minia 

Univ.Egypt.  

 رئي  جمعية كيمياء الزيوت االفريقية االسبق     -

St. Mark Nubian Foundation 

(ACN 168 959 966 / ABN 29 168 959 966) 

P.O.BOX 574 ST MARYS NSW 1790 TEL: 61-2-0410 285 118   FAX: 61-2-9833 9299 

EMAIL ADDRESS: - “stmarknubianfoundation@gmail.com” 
(For this is the will of God, that by doing good you may put to silence the ignorance of foolish men) “1 Peter 

2:15”  

 -يسرنا ان نرطر ابناء جاليتنا الكرام بان  قد تدت كل اآلجرائات القانوني  لتسجيل:

 مؤسسة سانت مارك النوبيه الخيريه
وهى مؤسسة  يرية تعدل على دع  واقام  االعدال الريري  و التندوي  بالسودان ودول  جنوب السودان مثل دع  

 او ان اء الددارس والدكجئ والورش ال ني  للتدريب الدهنى والدستوص ات الصحي .

والجدير بالذكر بان  دسة ع رة مليون نسد  من تعداد سكان السودان يعي ون تحت الرط االدنى لل قر بحسب 

 احصائيات مكتب االم  الدتحدة.

 وتسعى الدؤسسة لتقدي  يد العون لكل الدعوازين والدحتاجين الدقدين بارض الوطن بغض النظر عن عرق او دين او اى  ل ي  اثني .

, زيزلذل  ترجوا الدؤسسة من جديع ابناء جاليتنا الكرام بت جيعنا وتعضديدنا للوقو  بجانب ا واننا وا واتنا الذين مازالوا بارض الوطن الع

 وذل  عبر تعضيدك  الدعنوى والدالى لنا. 

 -ورق  حساب البن  كاالتى:
Financial Institution:- St. George Bank 

BSB:-   112-879   

A’cc:-   493911231 

Swift Code:-  SGBLAU2S 

 وجميع تبرعاتكـ معماه من الضرائ 
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 عرض من : جون كرياقوس
 

البابا: عليني يا ازلي يإار بيت يلاقاي الي  يا ي   ي  

 ك رونا.. وز أحد  ظ  أن ك رونا ان هت  

جدد قداسة البابا الدعوة إلى تحملما الملميم  لم مة   

من نحو الوقاية من ف مو   ومون نما الملميم م مد  

مش ًوا إلى أنه مع تغ و الفصول  اقم مواف فصما 

الش اء  قبلها بدء العام الدناسي  تزداد ميم  لم مة 

ال ل ع نحو الوقاية من الفم مو  ج جماء  لم  فمي 

بداية اج لاع األنبعاء األسبوعي الذي عقد ميماء 

أمس بكن ية الي دة العذناء  القديس األنبا ب شوي 

بالكاتدنائ ة اللوقي مة بمالمعمبماسم مة   قمال قمداسمة 

البابا: في بداية االج لاع أُنحب بأصحاف النم مافمة 

األحبان األجالء الملموجموديمن ممعمنما الم موم  وما 

اآلبمماءج  تممابممع  الممكممنممائممس بممدأ  فممي المموجمموع 

ال دني ي للخدمة  نعود ننشغما بمالمخمدممة  لمكمن 

ي ب أن نظا مل زم ن باإلجواءا  الوقائ ة   ممع 

بداية الش اء  تغ و الفصولج  ولا أن الد لة بدأ  

ف ح الليانح  د ن الي نلا  قاعا  الملم تملموا  

 الفنادق بأعداد أوبو  لمكمن مماتالمم الملميم مولم مة 

عل نا ولنا  ال أحد يظن أن الكون نا ان هم  لكنها 

مي لوة ممعمنماج مشمدًدا  أنجموومه انم مبمهموا   أي 

إنيان يشعو بعوض ي ب أن يبقى في الب م مهلا 

وان العوض بي ط   التلنا نيلع في بالد أخمو  

باألخص أ ن بما أنمهمه بمعمد المفم مح أةملمقموا مموة 

أخو    نحن بعمد عمدة أسمابم مع  م مكمون دخمول 

 اللدان   ال امعا  ف  ب أن ناخذ حذنناج

 

رئنس "الصح  العالمن ": فنلوس ك رونا أذل ا 

  منعا 

قال تادن   أد انوم  نئم مس ممنمظملمة الصمحمة  

العالل ة  إن ف و   وون نا  و األتمة الحماسملمة 

( 91في عصونا الحالي  الفم ما إلمى أن فوموفم مد 

أ لنا جل عناج  أضاف "أد انوم"  في تصويمحما  

نقلها الدو ون ب  و سن و  مي شان نئ س منمظملمة 

الصحة المعمالملم مة  فمي تمد يمنمة لمه عملمى مموقمع 

ال واصا االج لاعي "توي و": "على الموةمه ممن 

وا القوة ال كنولوج ة  االق مصماديمة  المعميمكمويمة 

للد ل   فقد أ لنا جل ًعا  مذا المفم مو  ج"  تمابمع: 

"أنيد أن أقدم ال عاتي العل قة ججج لكا أسوة فقد  

شخًصا تحبه ججج ولا أقدم شكوي العل ق  إع ابي 

 اح وامي لكا ملوضة  طب ب  ميعف  سمائمق 

س انة إسعاف  منظف مي شفى  وما ممن  ضمع 

أنفيهه في طويق األ   لخدمة اآلخوين"ج ال ديو 

(  91بالذوو  أن ف و   وون نا اللي  د فووف د 

  9191ظهو أل ل موة في الص من أ اخمو عمام 

 بعد ا ان شو في ةالب ة د ل العاله   أصاف نحو 

مل ون شخص   ق ا نحو مل ون شخمص فمي  19

جل ع أنحاء العالهج  ذا   على الوةمه ممن إعمالن 

عدة د ل إجواء ت انف على لقماحما  لملمفم مو   

إال أن منظلة الصحة العالل مة أعملمنمم فمي  قمم 

سابق  أنه ح ى اآلن ال يوجمد شم مؤ مم ومد عملمى 

 إعطاء اللقاح للنا  قبا نهاية العام ال انيج

 

 تأسنس أسقفن   د دة لشباب أ ل كا وك دا

قال قداسمة المبمابما تمواضمو   الم مانمي إن فمكموة 

تأس س أسقف ة شباف ألمويكا  وندا مي وحماة ممن 

أسقف ة الشباف ال ي أسيها الل نم مح قمداسمة المبمابما 

شنودة ال الث منذ حوالي أنبع ن سنة    ي فمكموة 

فعالة  م ثوة فمي خمدممة الشمبماف   امم مد  ممن 

مصو إلى ونائس الله مو  مشم مًوا إلمى نحمال  

اليفو العديدة ال ي قام بها ن افة األنبما مموسمى فمي 

 ذا اإلطانجاء  ل  خالل وللة ميم ملمة  جمهمهما 

قداس ه لألسقف ة ال ي يشموف عملم مهما المقمس لموقما 

باس ل و    عن نوع ا  الخدمة داخا األسمقمفم مة 

قال قداسة البابما:   مذا المخمدممة تمحموي مموومًزا 

ل دنيمب خمدام الشمبماف   مي فمكموة ممهملمة جمًدا 

الس لوانية العلا  س ضاف إل ه مموومز لمخمدممة 

اإلدمان  أيًضا مووز دا د النبي ل حف ظ األلحمان  

بهدف تعل ق العلا الكنيي في قطاعا  المفم م مان 

بصممفممة عممامممة  الممخممويمم مم ممن   أيًضمما قممطمماعمما  

الملممهمماجمويممن الم ممدد  المملمهمماجممويمن إلممى أمممويممكمما 

 أضاف:  مذا الملمكمان يمحموي ومنم ميمة  مموومز 

العذناء الللكة   أيًضا مووًزا للملم تملموا  عملمى 

 111اسه األم و تادن    الكن ية يلكن أن تيع 

فموًدا  01فود   مووز الخدما  يي وعب حوالي 

 أ ضح قداس ه أن الكنائس  اإليبانشم ما  تمخمدم 

أ الد ا بطويقة أفق ة  ح ث تمخمدم وما الملمواحما 

 الخدما  النوع ة  أما أسقفم مة الشمبماف فيم مقموم 

 بالخدمة بشكا نأسيج  

 

البابا ت اضلوس: الشنطان هي  اليميليعو  عي  

 نشل األكاذ ب

قال البابا تواضو   الم مانمي  بمابما اإلسمكمنمدنيمة 

 بطويوك الكواتة اللوقي ة  إن األج ال ال مديمدة 

ت عوض لحوف شوسة من الل ديا   السم ملما ممن 

االباح ا   اللحا ال  اللي لوة لهدم العالقة ب ن 

األفمواد أضمماف الممبممابمما فممي تصممويممحمما  لممه  أن 

االسوة وانم ت صدن اللكانة األ لى فمي مصمادن 

ال نش ة اليل لمة  بم منملما الملم مديما ومانمم تم مصمدن 

اللوتبة الخامية  األخ وة    و ما انمعمكمس االن 

 فق تعب وا  م وًدا أن المدناسما  تشم مو  -لالسف

عاًما يقضون  98: 8إلى أن األطفال  الشباف من 

ساعة أسبوع ًا أمام الل ديما  أ ضمح  01أو و من 

البمابما أن الشم مطمان المكمذاف  أبمو المكمذاف   مو 

 اللي  ل عن نشو األوا يب على اليوش ال م دياج

  

طبنب  أس ان صباحا و صمم  عيلائيس  لياق.. 

 الدك  رة إنجي تبدع في الف  اإلفل قي

إن ي أبو الوند  طب بة أسمنمان  فمنمانمة تشمكم ملم مة 

تهوي منذ صغو ا الوسه  الحوف 

ال د ية  فمقمون  أال تم مخملمى عمن 

مهن ها وطب بة أسنان   أال تم مخملمى 

أيضا عن  واي هما الم مي أصمبمحمم 

اآلن مهنة أخو  لها   ي تصملم مه 

العوائس أن ي ال تقوم ب صل ه العوائس ال قل دية  

 لكنها تصنع العوائس على الطويمقمة اإلفمويمقم مة  

 الحكاية بدأ  صدفة ح نلا وانم تحمضمو حمفملمة 

 داع لصديقة ن   وية فقون  أن تصنع لها  ديمة 

ت ذوو ا بها   بعد تصفح وم م مو عملمى اإلنم مونمم 

لممطمموق صممنمماعممة  ممذا الممعمموائممس  جممد  فممكمموة 

العوائس من ع  نة الونق  بالفعا صمنمعمم أ ل 

عو سة تشبه صديق ها ب  ابها األفويقم مة الململمونمة 

 بعد تيله صديق ها الهدية تلقم إن ي المعمديمد ممن 

الوسائا عن إع اف اصدقائها بالعو سمة  طملمب 

"أ ندنا " عوائس أخوي ألصمدقمائمهمه بمأتيماء 

مخ لفة األلوان   جمد  إنم مي نمفميمهما فمي  مذا 

 الفنجج

 

البابا ت اضلوس  عن  اللاهب تنم ن اللل ياني  

 راعنا للطائف  القبطن  ف  لب ان وس ر ا

أصدن البابا تمواضمو   الم مانمي  قموانا بمابمويما 

يقضى بم معم م من األف الموا مب المقملمص تم ملمون 

اليوياني وا نا للخدمة بكن ية القديس مان موقس 

الوسول   ناع ا للطائفة القبط ة األنثو وي ة فى 

د ل ي لبنان  سونيا"    لم  بمعمد قموان انم مدابمه 

للخدمة في لمبمنمان الشمهمو الملماضمى خملمفما لمألف 

الواحا القمس ن يمس األ نشملم ملمى  جماء نمص 

ليمنمة  91القوان وال مالمي: " قموان بمابموي نقمه 

ب معم م من األف الموا مب المقملمص تم ملمون  9191

اليوياني وا نا للخدمة بكن ية القديس مان موقس 

الوسول  ناع ا للطائفة القبط ة األنثو وي مة فمى 

 د ل ي لبنان  سونياج

أةيطس اللاضى  اس قبا قداسمة المبمابما  92 فى 

تواضو   ال مانمى بمابما اإلسمكمنمدنيمة بمطمويموك 

الكواتة اللموقيم مة  األنمبما أنمطمونم مو  ممطموان 

الكوسى األ نشل لمى بمالمقمد   بموفمقمة الموا مب 

القس ت لون اليويانى  الذ  صدن قوان بانم مدابمه 

للخدمة فى الكن ية القبط ة بالمعماصملمة الملمبمنمانم مة 

ب و      ل  خلفا لألف المواحما المقمس ن يمس 

األ نشل لي   حضو اللقاء القس ف لوبات و نصمو 

وا ن نابطة القد  بالقا وة  ت ج ه الي دة ن للى 

سب لبو  اس قبا قداسة البمابما  92توف ق  األنبعاء 

تواضو   ال اني باللقو البابوي بالقا وة   األف 

الوا ب القلص م نا األ نشل لي وا ن المكمنم ميمة 

القبط ة بالعواق  ح ث قدم تقويًوا تلم ممنماقشم مه 

 أثناء اللقاء  عن الخدمة الوعوية للمكمنم ميمة  منماك

 قممد افمم مم ممح الممبممابمما تممواضممو   المم ممانممى  بممابمما 

اإلسكندنية  بطويوك الكواتة اللوقي ة  ال الثماء 

اللاضى  االجم ملماع األ ل لململمكم مب 

الفنى لقداس ه   تمه خمالل االجم ملماع 

تقي ه األعضماء عملمى لم مان المعملما 

 تحديد اللي  ل ا  اللمطملموبمة الم مي 

تضلن س و اللشو عا  اللمطمو حمة 

بصونة ج دة  سويعة   اخ  ه االج لاع بالصمالة 

ولا بدأ  ته أخذ صونة تذومانيمة  أصمدن قمداسمة 

البابا قواًنا نمهمايمة أةيمطمس الم مان  بم مشمكم ما 

اللك ب الفنى لقداس ه  لللعا نة فى مم مابمعمة عمدد 

من األعلال اإلدانية الخاصة بالبطويوو ة    ل  

بممعممد أن أصممدن قمموان بممابمموي نممهممايممة أةيممطممس 

 99اللاضى  ب شك ا مك ب فنى لمقمداسم مه يضمه 

تخمصمصما  99شخصا   بحيب القوان حدد البابا 

 ألعضاء الل لسجج

 

تاب تا ف   ي يطيقي  سيقيارة تيعي    01إك شاف   

 عا ا 0011ألكثل    

اس لوانا ألعلمال حمفمائمو 

البع ة األثمويمة الملمصمويمة 

بوئاسة الدو ون مصمطمفمي 

 تيممموي االمممم مممن المممعمممام 

لللم ملمس االعملمي لمالثمان 

بلمنمطمقمة  ثمان سمقمانة  الم مي أسمفمو  االسمبموع 

اللاضي الكشف عن ب و عل ق للدفن به أو و ممن 

عمامما   9011تابوتا  دم ا مغلقا منذ أو و من  91

اس طاعم البع ة منذ يوم ن الكشف عن ب مو  خمو 

تابوتا  ل صا عدد ال واب م اللك شمفمة إلمى  90به 

تابوتا مغلقاج ماتالم أعلال الحفائو ميم ملموة  92

للكشف عن الملمزيمد ممن أسموان  مذا المكمشمف   

االعالن عن تفاص له قويبا فمي مم تملمو صمحمفمي 

بلنطقة  ثان سقانةججديو بالذوو ان الدو ون خمالمد 

العناني  تيمو اليم ماحمة   االثمان ومان قمد تمفمقمد 

الكشف االسبوع اللاضي   حمو  المنمز ل إلمى 

الب و مع الدو ون مصطفى  تيوي ل فقد الكمشمف  

ولا  جه الشكو إلى العامل ن باللوقع لملمعملما فمي 

ظممو ف صممعممبممة مممع االلمم ممزام بمماالجممواءا  

االح واتيةج تش و الدناسا  اللبدئ ة إلى أن  مذا 

ال واب م مغلقة تلاما  له تُف مح ممنمذ أن تمه دفمنمهما 

 أنها ل يم الوح دة  فلن اللوجح أن ي ه المعم مون 

على الملمزيمد ممنمهما داخما المنم مشما  الملموجمودة 

ب وانب اآلبان ح ث ته الع ون بداخلها عملمي عمدد 

من اللقى األثوية  ال واب م الخشب ة   حم مى اآلن 

له يم مه تمحمديمد  مويمة  ممنماصمب أصمحماف  مذا 

ال واب م أ  عدد ا اإلجلالي   لكن س  ه اإلجمابمة 

على  ذا األس لة خالل األيام القل لمة المقمادممة ممن 

 خالل اس لوان أعلال الحفائوج

 

اك شاف أب اب سل    اخل اليهيلر األكيبيل تيقي   

 إل  غلف  خفن 

م ا  الين ن مو  عملمى المحمضمانة الملمصمويمة   

القديلة   ال يزال العللاء حائوين أممام أسموان ما 

العديدة  يحا لون بكا اليبا اس كشافها  ممعموفمة 

األد ا  ال ي اس خدمو ا  ح اتهه المقمديملمة وم مف 

 يعد الهوم األوبو "خموفمو" ممن بم من أقمدم   وانم

األثان اللصوية القديلة في  ضبة ال  زة   يع قد 

عماًمما  91أنه ته تش  دا للفوعون خوفو على مدان 

 يح وي على ثالث ةوف نئم ميم مة   مه ةموفمة 

الللكة   اللعوض الكب و  ةموفمة الململم    تملم  

األخ وة بمهما مملموا   موائم مة تموبمطمهما بمالمعمالمه 

الخانجي    لكن الغويب أن  ناك نفقان بمعموض 

سه يل دان من ال دنان الشلال مة  الم منموبم مة  91

لغوفة الللكة  ي وقفان عند الك ا الح وية قبا أن 

تصا إلى خانج الهومج وشف عاله الملمصمويما  

  تيو مصو اليابمق لمألثمان تا مي حموا   أن 

 ظ فة األنفاق  الك ا ة و معو فة   لكن يمعم مقمد 

أن أحد لا أ  ول هلا يلكن أن يم دي إلمى ةموفمة 

سوية   فقا لصمحم مفمة "إويمبمو " المبمويمطمانم مة 

لفحص األعلدة الهوائ ة في الغوفة ال ال ة  ولا تمه 

إنسال الو بمو  أيًضما داخما المفم محما  فمي مما 

ييلى بغوفة الللكة  ته المعم مون عملمى اوم مشماف 

م  و للفضول في مها ي الغوفة  قمال "حموا " 

إن ن د لف جان نمبمويمنم  صملمه ن بموتًما ييملمى 

Webwawat"..  ففي العلود ال نوبي   ته إيقاف

الو بو  أمام باف أ  ح و صغ و بلقبض من ممن 

النحا    تب ن أن اللقبض األييو فقد قطعة ممنمه 

في  قم ما من العصون القديلة  ته الع ون عل ها 

ملقاة على بعد س ة أقدام أمام البماف  وملما تمه سمد 

العلود الشلالي أيضا للما يمعموف بماسمه "بمغموفمة 

اللملمكمة شموح "حموا " أن  جمود المنمفمق ومان 

معو فًا قبا  ل  بوقم طويا  للا ا يع قد البعض 

أنه قد تكون  ناك ةوفمة سمويمة خملمف األبمواف  

 Theحمم ممث  وممو فممي مممقممال سممابممق لصممحمم ممفممة 

Guardians Egypt يبدأ تانيخ ال حقم مق فمي :  

  عندمما اوم مشمف  9829 ذا األعلدة في سب لبو 

اللهند  البويطانمي  ايمنملمان ديمكميمون فم محما  

الللوا  الشلال ة  ال نوب ة لغوفة الللكة"ج تمابمع 

عاله اللصويا   أن "دييكون" دفع سملمًكما عمبمو 

مفاصا بناء ال مدان الم منموبمي  أدنك أن  منماك 

مياحة فانةة خلفها  ثه قام بالحفو عمبمو المحمائمط 

ل كشف عن الف حة  ح مث بمحمث عمن حمفموة فمي 

نفس اللنطقة من ال دان الشلمالمي   جمد  احمدة  

 عندما أشعا شلعة   ضعها في العلود ال نوبي 

  تحف 9111  وان  ناك ت ان طف ف   في عام 

م ًوا فموق المنمفمق فمي  21إنيان  لي على انتفاع 

ال دان ال نوبي  او شف ما بدا أنه بماف حم موي 

ع بدباب س معدن ة   لمكمن  مذا يم م مو  صغ و ُموصَّ

اللزيد من األس لةج أضماف: "وشمف اسم مكمشماف 

عمن قمطمعمة  9111"جان نبوين " للعلود في عام 

طويلة من الخشب ملقاة في ال زء الملمنمحمدن ممن 

الممعمملممود   وممانممم ميمماحممة المملممقممطممع الممعمموضممي 

 اللظهو العام مشابهة لقطعة الخشب الم مي عم مو 

عل ها ديكيون   من الململمكمن أن تمكمون قمطمعمة 

الخشب القمصم موة الم مي  ومو ما "ديمكميمون" قمد 

انفصلم ببياطمة عمن المقمطمعمة األومبمو    منماك 

علود معدني حديث موجود ب انب قطعة الخشمب 

  حممفممو  9119يمدعممه  مذا الممنمظممويممةج فمي عممام 

ن بو   خمو عمبمو المكم ملمة 

ن ةمموفممة  الممحمم ممويممة  صممو 

صمغمم مموة مممدعمومممة بممحمم ممو 

وب و  ولا تحف في اآل نمة 

األخ موة   ميمبمان صململمه 

اللهند  ن ف ني شاندسون من جامعة ل دت إلمى 

النفق حامالً وام وا منحن ة يلكنمهما المو يمة حمول 

الز ايا   وشفم الصون ال ي أنسلم مهما المكمامم موا 

عن حو ف   و ةل ف ة مك وبة بمالملمون األحملمو 

 خطوط في المحم مو يملمكمن أن تمكمون عمالمما  

تووها الح انة عندما تمه نمحمم المغموفمة  ادعمى 

ني شاندسون: "إ ا وان من 

المملمملممكممن فمم  نممموت  ممذا 

اله و ةل فم مة   فم ملمكمنمهمه 

مياعدة عللاء اللمصمويما  

في معوفة سبمب بمنماء  مذا 

األعلمدة المغمامضمةج" لمكمن 

الدو ون حوا  ال يعم مقمد أن األعملمدة لمهما قم ملمة 

وب وة  يع قد البعض أنها وانم تي خدم لل هويمة   

لكن  ذا ال يلكن أن يكون صح ًحا ألنها ال تنمفم مح 

على الخانج  ف لا يع قد البعض اآلخو أن لمديمهمه 

العلود ال نوبي الملم مصما بمالمنم مه  - ظ فة فلك ة 

ولما يمعم مقمد جج س ويو     العلود الشلالي موتبط

عاله اآلثان نايمنمو سم ماديململمان أن  مذا األعملمدة 

ل يم لل هوية    لكنها أنفاق س وتفع ممن خماللمهما 

 ن ح اللل  إلى الن وم ال ي ال تغلق أبًداج

 

حكا   أنجنال "فالح " ألمانن  تيعيميل في   صيل 

 عا ا..   11  ذ 

أن  ال  وفلان  ى فمالحمة ألملمانم مة تمعملما فمى   

عامما  انتمبمطمم  01الزناعة الح وية بلصو منذ 

خاللها بالعديد من الفالح ن بملمحمافمظمة الشموقم مة 

 وونم معهه صداقا  قوية نصد  وام وا ال وم 

اليابع ح اة أن  ال الفالحة األللانم مة الم مى تان  

مصو منذ سنوا  قبا أن تعود للعلما فمى مم مال 

الزناعة المحم مويمة   وم مف يمعمشمقمهما المفمالحمون 

 بالشوق ة  من خالل  ذا ال قويوج

 

أو  رسال   ك  راه ع  "األلحان القبطني " فيي 

 الجا عاي الحك  ن 

أعلنم الكن ية القبمطم مة األنثمو ويم مة  ممنماقشمة  

نسالة دو وناا عن األلحان القبط ة  م  التها فمي 

أنبعة من الكنائس ال قل دية  ب امعة حلوان    ل  

في  اقعة أل ل موة أن تناقش نسالة عن األلحمان 

الكني ة في جامعة حكوم ة تلم مناقشة الوسمالمة 

بكل ة ال وب ة اللوس ق ة  حلملمم عمنموان "بمعمض 

ألحان الكن ية القبط ة األنثو وي ة  م  التها فمي 

ومما مممن الممكممنمم مميممة الممكمماثممولمم ممكمم ممة   المم ممونممانمم ممة 

 اإلث وب ة"    ي مقدمة من الباحث سعد بطمو  

موتا ون ية مانجوجس بخلان يه بشبوا  تمحمم 

إشواف الدو ون ييوي الحامولي   الدو ون دالم ما 

ديل وي  ب نلا تكونم ل نة اللناقشة من المدوم مون 



 ش  7171بابة  8 اخبار االقـباط

 77 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

نجالء الجبالي، والدكتور داليا فهمي.وكرم البببا با 

تواضروس الثاني،  با با اكنبربةبدرربر  ب برربر  

الررازة المرقسير، مرتل البربةبيبسبر الب     بل 

على درجر الدكتوراه  امتياز مع مبرتبببر ال بر  

مع التوصير  ة ر الرنالر في الرليات والبمبهبا بد 

األكادرمير جباء للبق قبببل  بدء عبابر البببا با فبي 

اجتماع األر هاء األنبوعي ال   أقيم مسباء أمب  

 رةيسر السيدة الهب راء والبيبدرب  األنبببا  بيب بو  

 الراتدرائيبر البمبرقسبيبر  بالبهبببانبيبروقبا  البببا با  

"أر ب  المرتل نبهبد  ب برس تبانبوتبي  ب بيب  

مرتل كةيسر مارجرج  خبمباروربر فبي مبةب بيبر 

تبرا ال مالير التي ر ر  عليها األنبا انجيبلبوس، 

أنببيببم عببام تبببببرا ال ببمببالببيببر".وأضببا  البببببا ببا  

"المرتل نهد   ل على الدكتوراه، و و نمبول  

من الةمال  الجميلر وت ر  في مهبهبد دربدربمبوس 

وكان األو  على دفهبتب ، درس  0991دفهر نةر 

و  ل على  رالورروس تبر بيبر مبونبيبيبيبر مبن 

ا  بم  6102جامهر  لوان عام   بتبيبدربر جبيبد جبد 

  ل على الماجستير من كلير التر ير المونيييبر 

 تيدرر امتياز وكبان  6102من جامهر  لوان عام 

موضوع  ال يوس الرةسير، والبلبجبةبر البمب برفبر 

نبببتبمبببر  09أوص   ة ر الرنبالبر، وفبي ربوم 

الجار    ل على دكتوراه مبن كبلبيبر البتبر بيبر 

المونييير جامهر  لوان وكان موضوعهبا  بهب  

ألحان الرةيسر وميارنتبهبا فبي كبل مبن البربةبيبسبر 

الالتيةيبر والبيبونبانبيبر واك بيبو بيبر و  بل عبلبى 

الدكتوراه  تيدرر امتياز وتهتبر   ه  بي البرنبالبر 

 األولى التي تيدم الميارنات  ين الرةائ  الم تلفر،

 

مجدي يعقققو ا القبقلقل القعقاقرقي هقو القركقيق   

 األساسية التي تبنى عايها األوطان

تار  جراح اليلب الهالمي السير مجدى رهيبو،، 

في  فل ت ررج عدد من طلبر السةوات البدرانبيبر 

الةهائير  رليات ال يدلر في مب بتبلبم البجبامبهبات 

الم ررر، من  رنامبج البتبدرربب ال بيبفبي الب   

عيبدتب  تبركبر " ربفبا فبارمبا"،   بدى ال بركبات 

 الهالمير الرائدة  مجا  صةاعر الدواء.

وخال  الحفل االفتراضي ال   أقيم عبر تب بببيب  

، تببم تسببلببيببم تببهببادات لببجببمببيببع Zoom"زووم" 

المتدر ين، وقا  جبراح البيبلبب البهبالبمبي السبيبر 

مجدى رهيو،،  ن البحث البهبلبمبي  بو البركبيب ة 

األنانير التي تبةى عليها األوطان وأتاد  ما تيوم 

   ال ركر من توفير فرص للتدررب، مؤكدا علبى 

ضرورة ر ط البدرانبر األكبادربمبيبر  بال بةباعبر، 

وت بجبيبع تبببا، الببببا بثبيبن وأضبا  أن قبدمبباء 

ا  الم ررين  بم أو  مبن عبرفبوا الب بب، مبؤكبد 

 اجر م ر  لى  عالء الييم والهلم، من اجل  نيال 

اكنسانير وقا  رراض أرمانيوس الرئي  التةفي   

ل ركر " رفا فارما"،  ن ال ركر ته ي المتدر يبن 

الفرصر الكتسا، خبرات الهمبل،  بمبا رسباعبد بم 

على ات ال اليرار والت  يط لمستيبببلبهبم البمبهبةبي 

وأوضببأ أرمببانببيببوس، أن الببتببدرربببببات الببهببمببلببيببر 

طبالبب  0111أنا يع، وضمب   7انتمرت لمدة 

جامبهبر مب بتبلبفبر، تبحب  عبةبوان  06وطالبر من 

با مبن "  "االنتر ا  البويبيبفبي"، وللبق  برص 

مجموعر تركات  رفا" على المسا مر  فاعلير فبي 

تأ يل ال ال، لسوق الهمل، واكت ا  المو و ين 

والمتمي رن مةهم لتوفيبر 

 فرص عمل لهدد مبةبهبم

وتا ع  "نر ب  بجبمبيبع 

المتدر ين ونفتأ أ وا بةبا 

أمببامببهببم طببوا  الببوقبب  

لتيدرم افرار م التي تساعد على خبدمبر البمبررب  

الم ر  واألفرريي"، وتدد على ضرورة   راز 

دور ال يدلي في ال دمر الب بببيبر، مبع تبحبسبيبن 

ال ورة ال  ةير عن مهةر ال يبدلبروقبا   نب  مبن 

المةتار فبتبأ مبجباالت جبدربدة لبهبمبل ال بيبدلبي 

 0911لسةر  067 الت امن مع تهدرل اليانون رقم 

  ببأن مبب اولببر مببهببةببر ال ببيببدلببر، لببيببتببواكببب مببع 

الت ورات ال اصبر  بال بةباعبر، وكب لبق قبانبون 

التجار، السررررر الب   وافب  البببرلبمبان عبلبيب  

ا،  ما ر دم البمبررب  البمب بر  وأكبد  ن  مؤخر 

ق اع الدواء في  اجر  لى انتثمارات جدردة  بمبا 

رتةانب مع عدد ال ررجين من كبلبيبات ال بيبدلبر، 

ورتيأ لهم فرص  حثير وعلمير متهددةمن جانبهبا، 

قال  اكعالميبر دربةبا عبببد البربرربم،  ن البتبوجب  

الحالي نحبو ال بيبدلبر اككبلبيبةبيبربيبر ربهب ز دور 

ال يدلي في البمبةبابومبر 

الببهببالجببيببر، الفببتببر  لببى 

وجود عدد من التحدربات 

التي تواجههم فبي نبوق 

الهمل، أ بمبهبا ال بورة 

ال  ةير لدى المجتمع عن مبهبةبر ال بيبدلبي وقبا  

الدكتبور جبور  نبهبدان، رئبيب  قب باع البمبواد 

الب ررر في " رفا فارما"،  ن   ا البببرنبامبج ربأتبي 

للهام الهاتر على التوالي مبن  برنبامبج البتبدرربب 

ال يفي ال   تُةام  تركر " رفا فارما"، ور بمبل 

زرارات ميدانير لم انع ال ركر، وتدررب ميداني 

 62وأوضأ أن التدررب تبمبل    ةاء  على رغبتهم

محاضرة أليا ا ن بر من المت   ين  بمب بتبلبم 

المجاالت،  يةبهبم أنباتب ة  بالبجبامبهبر األمبرربربيبر 

 اليا رة، وفبرع جبامبهبر "انبلبسبربا" البفبرنسبيبر 

 اليا رة، والجامهر المب برربر البيبا بانبيبر لبلبهبلبوم 

والتبربةبولبوجبيبا، وقبيبادات  بال بركبر،  باكضبافبر 

 لتدرربات عملير..

 

البابا تقوارقروي يسقتقققبقي السقيقيقر ا ثقيقوبقي 

 ويوجه رسالة بشأن أزمة سد النهضة

قا  قدانر البا ا تواضروس الثاني،  ن نهر البةبيبل 

 درر من هللا مثل الهواء وال م  لبربافبر الببب بر، 

ل لق أصلبي وأ ب  أن البمبفباوضبات  بيبن م بر 

ا نبحبو البحبل  و  يو يا والسودان نو  تمضي قدم 

المالئم للجميع.   جاء للق خال  انتيبال  للبسبفبيبر 

اك يو ي الجدرد  اليا رة ماركوس تبيبربلبي، الب   

زار الراتدارئيبر البيبوم .   وأتباد قبدانبتب   بيبوة 

الهالقر  ين م ر و  يو يا وك لق  ين الرةبيبسبتبيبن 

ا  لى زربارتب  الب بيبببر  الم ررر واك يو ير، م ير 

ك يو يا وعالقبر البمبحبببر البتبي تبر ب ب   ب ببب بر 

الب ررر  أ ونا متياس   ررر  الرةيسر اك يو ير 

األر ولكسير.   وأكد قبدانبر البببا با عبلبى أ بمبيبر 

الدور ال   ريوم    السفير لتيورر البهبالقبات  بيبن 

الدولتين خال  فترة خدمت  في م ر، وك لق فبي 

 تيار، ال هبين الم ر  واك يو ي

 ثالث راهبات جدد لدير القديسة دميانة بالبراري

تم   درر اليدرسر دميان   برار   لبيباس، صببباح 

نبتمبر، صلوات ر ببةبر  بالن مبن طبالبببات 60

الر بةر،  يد نيافر األنبا مباركبوس أنبيبم دمبيباط 

وكفر ال يخ والبرار  ورئي  الدرر، و مب باركبر 

صا بي الةيافر األنبا صليبب أنبيبم مبيب  غبمبر 

وتوا هها واألنبا كاراس األنيم الهام كربببارتبيبر 

 المحلر ا

البرا بببر  -لربرى.   والرا بات البجبدربدات  بن  

البرا بببر جبولبيبا البيبدرسبر  -دميان  اليدرسر دميان  

 الرا بر أجةي  اليدرسر دميان  -دميان  

  

كقاقرقه ققويقه خقال  نقدو  مقعقا  قي االنبا ارميا و

 مواجهة ملاوالت هدم الدوله

أكد مفتبي البجبمبهبورربر البدكبتبور تبوقبي عبالم، 

واألنيم الهبام 

رئي  البمبركب  

الثيافي اليبب بي 

األر ببببولكسببببي 

األنبببببا  رمببيببا، 

و عببببالمببببيببببون 

وخبببببببببببببببببببراء 

انتراتيجيون، أن تهب م ر الهايم ربيبم  بيبوة 

خلم الرئي  عبد الفتاح السيسي وجبيب ب  البيبو  

وترطت  البانلر في ما تبواجبهب  البببالد ا ن مبن 

مهار  ترنبر مبن أعبداء البوطبن  بةبمبط جبدربد 

تُست دم فيها أق ر الم   ات وأفتق األنلحر التي 

تستهد  تفريق و بدة م بر و ضبهبا  قبوتبهبا، 

وته يل مسيرتها نبحبو البتبيبدم واكز بار لبتبتبببؤ 

جباء للبق ..ومرانتها المرموقر  بيبن دو  البهبالبم 

خال  نبدوة "مبهبا فبي مبواجبهبر مبحباوالت  بدم 

الدولر"، والتي نامتها وكالر أنباء ال رق األونط 

وأدار ا الراتبب ال بحبفبي عبلبي  سبن، رئبيب  

 مجل  اكدارة ورئي  التحررر.

ا  وتددوا على أن تهب م ر الهايم رف  رفض 

ا دعوات ن ر الفوضى التي تمهد لبهبدم البببالد  تام 

والتي وجهها مجموعر من خبونبر األوطبان عبببر 

مببةببا ببر اكر ببا،،  ببيببث  ببر ببن أ ببةبباء م ببر 

الم ل ين للهالم  توجهاتهم الوطةير الم تلفر أنهبم 

في مر لر اص فا  وطةي خلم قائد م الرئبيب  

عبد الفتاح السيسي وجيش وترطر  الد م ونائر 

مؤنسات الدولر في مواجبهبر الب بونبر والبهبمبالء 

ومن ورائبهبم وفبي مبيبدمبتبهبم جبمباعبر اكخبوان 

اكر ا ير ونب   ؤالء  لى أن من أخ ر األنبلبحبر 

المدمرة التي تست دمها تلق الجماعات البابالمبيبر 

لهدم الدولر الم ررر،  و اكعالم الممو  الموج  

الهميل، ال   رهمل على ت ور  الحيييبر، وتسبوربد 

الواقع و  ارة الفتن واليالقل، ورهمبل أرضبا عبلبى 

ت ور  الدولر الم ررر ومؤنساتها التي تيم  رل 

وطةير خلم الرئي  عبد الفتاح السيبسبي وتبددوا 

على أن   ا الب ب بر اكعبالمبي ال بد أن ربواجب  

 إعالم وطةي قو  رؤمن  يضارا الوطن، مؤكدربن 

أن تهب م ر نيال ملتف ا  و  قيادت  السيانبيبر 

 وجي   وترطت .

من جانبه، أكد األنبا إرميا، األسقف العام رئقيق  

، أمام الةدوة، الررك  الثقا ي القبطي األرثوذكسي

أن الرئي  عبد الفتاح السيسي قبادر عبلبى صبةبع 

مسببتببيبببببل أفضببل ألوالدنببا، وأنبب  مببن البب بب ببر 

االنتسالم لبث روح الف ل، ورجب أن نهي نابرة 

الهالم لبالدنا م ر، م يرا  لى أن رئبيب  تبركبر 

"نيمة  "األلبمبانبيبر أكبد أن البرئبيب  السبيبسبي 

 رست يع أن رهيد لم ر مجد  ال ر آال  نةر.

وقا   ن "الهيش الم تر   و ال بررب  لبتبحبيبيب  

الةجاح، فإما أن رةجأ الجميع مها أو نف ل جميها، 

وأن  عةدما نرون مها تتهدد وجهات الةار ون ل 

 لى الةجاح المة ود، ونحتا   لى اكربمبان والبثبيبر 

في قادتةا وأن نؤمن  يوة البو بدة، ونسبتب بيبع أن 

نحو  السلو  السلبي  لى نلو  طيب، وعليةا أن 

وأضا  ..  نست يع قبو  ا خر وأن نتهلم المرونر

أن م ر التي نحيا فيها تأنس  مة  آال  السةبيبن 

عبةبدمببا كببانب  الببدو  مببجبرد قبببائببل، و ببى أمببر 

 ضاررر مستيرة، وأن  مة  أكثر من خمسر آال  

عام كان  م ر دولر ووطن، مةو با  بأن قبدانبر 

البا ا الرا ل تةودة الثالث أكد "أن م بر لبيبسب  

وطةا نهيش في  ولرة  وطن رهيش فيةباولبفب   لبى 

أن م ر أرض البركات و ى البلد الو بيبد البتبي 

انتيبل  السيد المسيأ وأم  اله راء وك لق تبر بى 

فيها مبونبى البةبببي، وأن م بر وطبن البمبحبببر 

واله رمر والسالم، وأن تهبها ربواجب  مبةب  فبجبر 

التاررخ أ  عدو ربحباو  أن رب بتب بب أرضبهبا، 

مؤكدا ضرورة أن "رهمل المجتمبع وفبيبا لبةبسبببج 

وا د فيجب أن نرون تهب وا د على قلب رجبل 

وا د، فةحن نسهبى مبهبا ك بهبب وا بد لبلبةبجباح 

والتيدم و دفةا  و نجاح الوطن ألنبةبا نبهبيبش فبي 

مركب وا دوتدد رئي  المرك  الثيافي البيببب بي 

األر ولكسي، على أن  ةاء الوطن ربأتبي  سبواعبد 

أ ةائ ، الفتا  لى أن الجميع ررردون الت ييبر ولبربن 

ال أ د رررد أن ربدأ  بتب بيبيبر نبفبسب ، وأنب  ربجبب 

الت د  أل  محاوالت للبهبدم فبيبجبب أن نبدر، 

أوالدنا على ضرورة التهامل مهبا، وأن نبرى مبا 

لل هبب البمب بر   6100رونيو  01قدمت   ورة  

وأن ندر  أن   ا الجيش من قبلبب  ب ا البوطبن، 

م يرا  لى اكنجازات التي تحيي  في يبل قبيبادة 

الرئي  عبد الفتاح السيسي في م تلم المبجباالت 

في مجاالت ال حر والتهليم وال راعبر والب برق 

والةيل والمواصالت والمراف  والمياه وال بر  

ال حي وغير ا، وكل   ا  دن في نةوات قليلر 

وأتار األنبا  رميا  لى أن البرئبيب  عبببد البفبتباح 

السيسي أكد في كلمت  أمام الجمهير الهبامبر لب مبم 

المتحدة أن  ةا  دوال تمو  اكر ا،، وأن  أيهر 

للهالم قوة ومرانر م ر، م يرا  لبى أن البحبر، 

مسل ر على  الدنا، وأن الرةيسر ت لى روميا مبن 

أجبل البرئببيب  والبوزراء والبجببةبود  بدوره، أكببد 

الراتب ال حفي علي  سن، رئي  مجبلب   دارة 

ورئي  تحررر وكالر أنباء ال برق األونبط، فبي 

كلمت  أمام الةدوة، أن تهب م ر البهبابيبم  بهبث 

ا مفاد ا أنب  عبلبى  ا  رنالر  لى الهالم مجدد  مؤخر 

وعي تام  مؤامرات الب بيبانبر البتبي تبهبد جبمباعبر 

اكخوان اكر ا ير  ى األرد  الي رة فيبهبا والبتبي 

رتم تمورلهبا مبن دو  راعبيبر لب ر با، مبهبادربر 

لم ر ولدو  المة ير مبن نبا بيبتب ، قبا  البلبواء 

محمد ال هاو ، ال بير السياني واالنتراتبيبجبي، 

 ن محباوالت  بدم البدولبر البمب برربر أصبببحب   

تتررر كل عام أكثر مبن  بالن أو أر بع مبرات، 

 يث نجد عةاصر ترررة تيوم  هبمبلبيبر تبائبهبات 

و ر، نفسير ضد المواطةين، م يرا  لى أن تبلبق 

المحاوالت وال ائهات دائما ما ترثر عبيبب  قبيبام 

الدولر  م روعات تةمير عمالقر وأكبد أن م بر 

تحار، على خمسر اتجا ات انتراتيجير في نف  

من جانب ، طالب اللواء محمد عبد الوا بد،   الوق 

ال بير السياني واالنتراتيجي،  ضرورة تبةبمبيبر 

وتة يط وعي المواطن؛ ال نيما ال با،  باعبتبببار 

% مبن ال بهبب البمب بر  مبن ال بببا،، 21أن 

ا من أن كل محاوالت  دم الدولر تسبتبهبد   مح ر 

ال با، في ميدان  ر، نفبسبيبر تبدار فبي عبيبو  

ال با،   رض  دم الروح المهةورر وخلب   بالبر 

من االغترا، السياني ولبفب   لبى دور البربتبا، 

والمفرررن والمثيفين واليوى الةباعبمبر مبن خبال  

م تلم الونائل ومةها  نتا  األعبمبا  البدرامبيبر، 

وك لق اال تمام  بببرامبج البتبواصبل االجبتبمباعبي 

والترةولوجيا الحدرثر لبمبواجبهبر البتبحبدربات  بيبوة 

 و رمان..

 

بعد ارطهاد السودان  ي طريق تصليح الورع 

 مايوني شخص مسيلي

نا قة  عقاقى ا نقجقيقي بقيقنقرقا تقبقتقعقد القلقكقومقة 
السودانية القجقديقد  عقن ا سقالم وتقتقجقه نقلقو 

 الديرقراطية
ليي مليوني ت ص  تفهم وال ر ا  المالربيبن  بال 

مأوى في السودان  هد  ال بر عبيبود مبن البحبر، 

األ لير وجهود مياومر ال ررهر اكنبالمبيبر. ا ن 

 انتهى للق ، وأمال جدردا لل هب السوداني.

قدم تياررر عبلبى  CBNلمدة  ال ين عاما ، أخبار 

ن اق وانع من أجل زرادة الوعي  محةبتبهبم. وقبد 

ألهم  ق  ةا المسيحيبيبن األمبرربربيبيبن لبتبيبدربم 

 المساعدة التي تم  الحاجر  ليها.

  ل تهب جةو، السودان على انبتبيباللب  عبن 

، لربن ال براع  6100ال ما  اكنالمي في عام 

مبثبل تبهبب جبببا    –انتمر من أجبل ا خبرربن 

الةو ر. عانى المسيحيون في ال مبا  مبن السبجبن 

ودمببر اكنببالمببيببون الببرببةببائبب  أ ببدن انببيببال، 

 ببإطببا ببر  6109عسببرببر  الببتبب ببيببيببر فببي عببام 

الدررتاتور عمر الب ير ، مما أدى  لى التههد  ةيبل 

 البالد  لى درميراطير وانت ا ات  رة.

 Hardwiredقال  تيةا راميرر  ، رئيسر تركر 

Global  ، “ ربربفبي مبا ربيبولب  البةباس لبهبدد مبن

السةوات ، وأخيرا    لوا على ما ررردون . أعتيد 

أن التحد  الحيييي على الرغم من للبق نبيبربون 

 لا انتمر الوضع في أواخر أغسب ب  ، وقبهب  

الهدرد من الجماعات المتمردة والسبيبانبيبر اتبفباق 

نالم ، أنهى الحر، األ لير ، ودفع السودان نحبو 

 الدرميراطير والحررر.

أل   الحرومر االنبتبيبالبيبر عبيبو بر اكعبدام  بحب  

و و م  لأ رست دم لبمبن ربتبر    –”  المرتدرن“ 

اكنالم كما تحرك  الحرومر لف ل البدولبر عبن 

الدرن مبمبا ربهبةبي أن اكنبالم لبن ربربون أنباس 

اليانون في السودان ريو  تود نبيبتبلبتبون ، رئبيب  

الهالقبات اكعبالمبيبر فبي صبوت ال بهبداء ،  ن 

المسيحيين السودانييبن ر بهبرون أن لبدربهبم ا ن 

 فرصر للوزارة.

ال نهر   لى مبتبى نبتبببيبى  ب ه ”  موقفهم  و ،“ 

الةاف ة مفتو ر ، لب ا فبهبي مبفبتبو بر ا ن. دعبةبا 

ميل في الساعر ون دم ونهمبل نبيبا بر  011ن  ب 

لب ا فبهبم ربرون أن  ب ه ”  عن ملروت المبسبيبأ. 

لحار مةانبر  يييير لهمل اكنجيل فبي السبودان. 

لرن راميرر  ر هر  اليل    أن ا تماالت الت يير 

الدائم وريو   ن الفوز في الحر، قد ررون أنبهبل 

 من الفوز  السالم.

 الرغم من عدم وجود الببب بيبر ،  ال أن “ وقال  

الحرام الهسرررين ال رن أمسروه في السل ر ألكثر 

من  ال ر عيود مبا زالبوا مبوجبودربن و بم الب ربن 

و ر ا ، فإن الدلبيبل ”.  رتفاوضون على   ا السالم

الحيييي نيرون في السةوات اليلبيبلبر البمبيبببلبر  لا 

دخل  فبي البدنبتبور البدائبم البحبيبيبيبي  بهبد  ب ه 

 الحرومر االنتيالير.

لرن قبل أن رحدن للق ، رجب  زالر السودان مبن 

 قائمر الدو  الراعير ل ر ا،.

تون   الوالرات المتحدة في صفبيبر مبن تبأنبهبا 

 نياط السودان من قائمر اكر ا،  مجرد أن تدفع 

مليون دوالر لضحارا  بجبمبات  001تسورر  ييمر 

على نفارتي الوالربات البمبتبحبدة فبي  0992عام 

كيةيا وتة انيا   ه ال فير متوقفر  الي ا في مجلب  

ال يوخ األمبرربربي.. فبي غضبون للبق ، ربيبو  

نيتلتون  ن المسيحيين  حاجر  لى مواصلر ال الة 

 من أجل السودان.

مدررنا اكقليمي األفبرربيبي السبا ب  “ وقا  نيتلتون 

ا 01 يتر جانيق ُنجن في السودان لمدة  ”. تبهبر 

كثير من الةاس  سبب ق ت  صلى من أجل للبق “ 
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وأتساءل عما إذا كان بعض ما نراه اآلن هو ثمرة 

ت ك الص وات. ع ينا أن نسبمبمبر ابص الصب ة مب  

أجل أن يمضص هذا االنمقال بس م وإلب  إوبوانبنبا 

وأوواتنا المسيحيي  ، حقوقهم سبيحبحبمبرم ابص  بل 

 “.حكومة السودان الج ي ة النهائية 

 

سيكون أعظم فيلم في التاريخ حقيقة انتاج جزء  

 ثانى من أالم المسيح

أاصح جيم كاايزل الذي أوذ دور يسوع اص ابيب بم 

، The Passion of the Christ ”آالم المسيح“

أّن اي مه الج ي  سبيبكبون أعبيبم ابيب بم مبّر عب ب  

شاشات السينما. الفي م الج ي  البذي يبحبكبص قّصبة 

هبذا مبا ”.  سيكون أعيم اي م اص الماريخ“ القيامة، 

عب ب  مبوقب  ”  اليكس مبارلبو“ قاله جيم كاايزل لـ 

 بريم ارت.

 usa...  ، قبال البمبمبمبل لبمبوقب 8102واص عام 

today ، “ ال أستطيع البوح ببعض األموور الوتوي

من شأنها ان تصدم الجمهور. لكن الوعوموا را وع 

 ”فترقبوه!
الفي م م  إوراج ميل غي سون الذي حم  ال بحبيبة 

اسمطاع المكمّم الكامل بشأن تفاصيل الفي م الج يب ، 

ل  أو ركم ع  مراحل العمبل “وأضاف كاايزيل: 

لكننص أقول لكم ان الفبيب بم البذي هبو عب ب  وشبك 

صناعمه سيكون أهم اي م اص المباريبخ. ابهبو رائب  

 ”ال  هذا الح !

كان جيم كاايزيل  أيضبا  يبحبّضبر رصب ار ابيب بم 

حبيب  ”  بولس، رسول المسيبح“دينص آور بعنوان 

ي عب دور لوقا ارنجي ص، وتح ث وب ل مبمتبمبر 

تع مت عن ما كنت مع قا  عب ب  “ FOCUSالقيادة 

الص يب أن و صنا كان ابص آالمبه. تبذكبروا ان 

الم ميذ ليس أاضل مب  مبعب بمبه. يبحبمبل كبّل مبنبا 

ص ي ه اإليماننا ثم  ولحريمنا ثم . أنا جح  ت اع   

وصح  ت وضربمنص صاعقة، نبعبم، عبمب بيّبة قب بب 

هذا ما يحصل بع  أن انخفضبت حبرارة   –مفموح 

جسمص لخمسة أشهر ونصف وأو ر كيف عبنب مبا 

كان مم ما  تحت الص يب، راعبه أحب هبم ببطبريبقبة 

واطئة ما تس ب بخ   كمفه. وأضاف انه لوال ذلك 

أنبجبح املبم “ لما كان أداؤه بالمسموى المطب بو . 

كان هنبا  البكبمبيبر ..وأدائص تماما  كما يحنجح حياتنا

م  املم والمعاناة ق ل القيامة ومساركم ل  يبكبون 

مخم فا . ااحم وا ص ي كبم وسباببقبوا نبحبو هب ابكبم. 

أري كم أن تذهب بوا الب  هبذا البعبالبم البوثبنبص وان 

تعمراوا دون أي وجل بايمانكم. يحماج العالم الب  

محاربي  اخوري  يحركهم ايمانهم. محاربون ممل 

الق يس ببولبس والبقب يبس لبوقبا الب بذيب  وباطبروا 

بأسمائهما وسمعمهما ليربحا ايمانهمبا ومبحب بمبهبمبا 

كبّل “ وأضباف: ..  ليسوع المسيح ابص هبذا البعبالبم

انسان يموت لك  ال يموت كّل انسان اع  . ع بيبنبا 

ان نكااح جميعا  م  أجل الحريّة الحقيقيّبة. عب بيبنبا 

 أن نعيش م  و ل ّللّا وم  الروح الق س درعنا 

 

 

والمسيح سيفنا ولنبنبضبم الب  البقب يبس مبيبخبائبيبل 

والم ئكة كااة ابص إرسبال ابب بيبس ورجبالبه الب  

 . الجحيم حي  ينممون

 

األنبا بفنتيوس يترأس احتفاالت استقبال جثوموان 

 الشهيد ماثيو اإلفريقي ..  

ترأس امن ا بفنميوس مطران الكبنبيبسبة البقب بطبيبة  

امرثببوذكسببيببة اببص سببمببالببوط، 

رئببيببس ديببر السببيبب ة الببعببذراء 

بببجبب ببل الببطببيببر، احببمببفبباالت 

الكنيسة باسم م راات الشبهبيب  

مبب  تببعبب اد  80رقببم 

الشه اء البذيب  قبمب بهبم 

تنييم داعش اررهابص 

ا  لبيب بيباجباء الشبهبيب  

امح ث ليس مصبريّ با 

إنبمبا إابريبقبص امصببل 

ي ع  ماثيبو، وكبانبت البكبنبيبسبة قب  اسبمبرجبعبت 

البمبصبريبيب ، وببنبت لبهبم  81جمامي  الشه اء الـ

كنيسة حم ت مسم  شه اء الوط  ببقبريبة البعبور 

بمركز سمالوط ببمبحباابيبة البمبنبيبا، وهبص نبفبس 

الكنيسة المص تم االحمفا  براات الشهي  ماثيو ببهبا 

وكانت الكنيسة الق طية امرثوذكسية تق مت بط ب 

إل  الجهات المخمصة لب بحبصبول عب ب  امجبزاء 

المص س مها الجيش ال ي ص لها عقب العمور عب بيبهبا 

اص م ينة سرت ال ي ية كان ق  تمم امن ا بفنبمبيبوس 

طقس تطييب جس  الشهي  ماثيو، وضمبه لشبهب اء 

الكنيسة اآلوري  الذي  راحوا معه ضبحبيبة عبمبل 

إرهابص ج بان كبان قب  اوبمبطبف الشبهبيب  مباثبيبو 

بمفرده، وانضم ل مصريي ، وراض المخب بص عب  

 هويمه ال ينية انال نفس مصيرهم.

  

السيسي يوجه بإعالن حالة الحداد بجميع انحواء 

 أيام لوفاة امير الكويت ٣الجمهورية لمدة 

وجه الرئيس ع   الفماح السبيبسبص بب عب ن حبالبة 

الح اد العام اص جمبيب  أنبحباء جبمبهبوريبة مصبر 

العربية لم ة ث ثة أيام، وذلك لبواباة البمب بفبور لبه 

سمو الشيخ ص اح امحم  الجابر الصب باح، أمبيبر 

 82دولة الكويبت، اعبمب بارا  مب  البيبوم البمب ثباء 

س مم ر وحم  يوم الخمبيبس البمبواابل االول مب  

 .  8181أكموبر 

 

تغوريوم الشوراوة الوموالوكوة ألاوبور موديونوة تورفويوه 

 مليون دوالر    1.2بأستراليا 

ت ريم الشبركبة البمبالبكبة مكب بر مب يبنبة تبرابيبه   

م يون دوالر  ابرضبت السب بطبات  8.2بأسمراليا 

مب يبيب  دوالر  6.3امسمرالية، غبرامبة قب رهبا 

مب بيبون دوالر أمبريبكبص ، عب ب   8.22مح بص  

شركة أسمرالية، تم ك أك ر م ينة ترايه اص ال  د. 

وجاءت ال رامة بس ب إوفاق الممبنبزه ابص اتب باع 

إجببراءات السبب مببة، الببمببص تببحبباابب  عبب بب  حببيبباة 

الببزائببريبب ، اممببر الببذي تسبب ببب بببمببقببمببل أربببعببة 

.   كبان رجب ن وامبرأتبان 8103أشخاص سنة 

قببمبب ببوا اببص حببادثببة تصببادم اببص إحبب ى ألببعببا  

الم امرات المائية، ابص مبمبنبزه مدريبم وورلب م، 

الواق  ع   سواحل غبولب  كبوسبت امسبمبرالبيبة، 

وهص منطقة سياحية اص شرق ال  د.   واعبمب برت 

محكمة اص كوينزالن ، أن الشركة انمهكت قوانبيب  

الوالية، اص مبجبال إجبراءات السب مبة والبوقبايبة 

م يي  دوالر  5.2الصحية، ما تصل عقوبمه إل  

أسمرالص.   واص بيان موجه ل  ورصة امسمراليبة، 

أقرت شركة مأردنت ليبجبرم، صباحب بة البمب يبنبة 

المرايهية، بمسموليمها الكام ة ع  الحادثة، مق مبة 

اعببمببذارهببا ممبب  دون أي تببحببفبب م.   وأشببارت 

الشركة، المص واجهبت انبمبقبادات ببعب مبا حباولبت 

إعادة امح الموق  حم  ق ل دا  الضحايا، إلب  أن 

اردارة الج ي ة أجرت ممراجعة كام بةم لبمب اببيبر 

الس مة.   كما لفمت إل  أنهبا دابعبت تبعبويضبات 

إل  مأكمريةم العائ ت وامشخاص الممبضبرريب  

 جراء الحادثة.

 

 قداسة البابا يشارك في احتفاالت نصر أاتوبر

اص سباعبة الصبفبر.. 

الببببكببببنببببائببببس تبببب ق 

امجببراس احببمببفبباال 

 3بببببذكببببرى نصببببر

أكبببببببببببمبببببببببببوببببببببببببر 

الم ثاء..حي  شبار  قب اسبة الب باببا تبواضبروس 

المانبص، صب باح البيبوم، ابص االحبمبفبال ببالبذكبرى 

السابعة وامربعي  لنصبر أكبمبوببر البمبجبيب  وقبام 

الرئيس ع   الفماح السبيبسبص ببوضب  إكب بيب   مب  

الزهور أمام النصب البمبذكباري لشبهب اء البقبوات 

 المس حة وع   ق ر الجن ي المجهول.

 

دق أجراس الكنا س في ساعوة الصوفور احوتوفواال 

 بذارى نصر أاتوبر العظيم

احمفب بت كبنبائبس مصبر ببذكبرى نصبر أكبمبوببر 

العييم، حي  دقت الكنائس أجراسبهبا اب  سباعبة 

الصفر ل  ء حر  أكموبر المبجبيب ة، اب  السباعبة 

بموقيت القاهرة، ورص  ماليوم السبابب م دق  8.2

أجراس الكنائس ا  وقت واح  م  كنيسة البمب   

ميخائبيبل ببمبسباكب  شبيبراتبون ببمبصبر البجب يب ة 

، 0296بالقاهرة وا  السادس مب  أكبمبوببر عبام 

ع ر أبناء مصر ال واسل قنباة السبويبس لبيبرابعبوا 

الع م ع   أرض البفبيبروو، ويبحبقبقبون البنبصبر، 

ويعي ون سيناء إلب  أحضبان البوطب ، ويبمبحبون 

، 0239آثار الهزيمة والنكسبة البمب  وقبعبت اب  

ويكم ون تاريخا ج يب ا يضباف لسبجبل ببطبوالت 

العسكرية البمبصبريبة، ويسبجب بون أول انبمبصبار 

 ل عر  ع   جيش االحم ل..

 

األنبا أرمويوا يوهونوئ الور ويوس السويوسوي بوذاورى 

 انتصار أاتوبر المجيد

أمبانبص مبوسب  تبقب م البمبركبز -امن ا أرميا كم ت 

ا  المقااص الق طص امرثوذكسص وقناة مص سات رئيس 

وم يري  وعام يب ، ببخبالبت البمبهبنبئبة لب برئبيبس 

ع  الفماح السيسص رئيس الجمهوريَّة القائ  امع   

ل قوات المس حة، وقادة وضب باط وجبنبود البقبوات 

المس حة، وجمبوع الشبعبب البمبصبري البعبيبيبم، 

النمصارات حر  أكموبر  59بمناس ة الذكرى ال 

اما هنأ توراموب بومونواسوبوة شوفوا ه مون المجي ة. 

 فيروس اورونا

إن كان المرض بسماح م   األنبا أرميا لـ ترامب:

ّللا االشفاء ب رادته ...هنأ نيااة امن ا أرميا، رئيس 

المركز المقااص الق بطبص امرثبوذكسبص وقبنباة مبص 

سات بمصر وأمريكا، الرئيس اممبريبكبص دونبالب  

ترامبب ببمبنباسب بة شبفباؤه مب  ابيبروس كبورونبا 

الببمببسببمببجبب ....حببيبب  قببال نببيببااببمببه، عبب ببر حسببابببه 

الشبخبصبص عب بب  مبوقب  البمببواصبل االجبمبمباعببص 

اكبمبوببر:م إن كبان 2مايبسب بو م، مسباء أمبس، 

المرض بسماح مب  ّللا ابالشبفباء بب رادتبه، وقبال 

ضابط الكل والل السماء وامرض مأنا هو البر  

شاايك وأضاف هكذا حفيك ّللا ونبجبا  مب  هبذا 

المرض الفما . كبمبا حبفب  ّللا يبونبان ابص ببطب  

با لب ب بيبت  الحوت ونجاه نشكر إلهنا لعودتبك سبالبم 

امبيض لمكمل جهود  اممينة وقيادتك لب بواليبات 

  الممح ة اممريكية

 

ااتدرا ية القديسة العذراء ومار مينا بوأسوتورالويوا 

 تحتفا بتذاار االربعين للمتنيح لوقا سيداروس

أكبمبوببر  2أحمف ت ص اح اليوم امثني  البمبواابل 

كات رائية الق يسة العذراء مريم والق يس مار مينبا 

ا  م ينة سي ن  امسبمبرالبيبة ببمبذكبار امرببعبيب  

ل ممنبيبح البقبمبت لبوقبا سبيب اروس وذلبك وب ل 

الق اس ارله  الذى ترأسه امنب با دانبيبيبل أسبقبف 

سي ن  وتوابعها بحضور كهنة الكنيسة أضااة ال  

ع د مح ود م  شعب وشمامسة البكبنبيبسبة طب بقبا  

لببببإلجببببراءات 

االحبببمبببراويبببة 

الم  ارضبمبهبا 

الببببحببببكببببومببببة 

امسبببمبببرالبببيبببة 

لبمبنب  أنبمبشببار 

ايروس كورونا وا  عبيبة البقب اس أشبار امنب با 

دانييل ال  ان الكنيسة تحمفل بذكرى نياحة الق يس 

يونان الن   كاتب سفر يبونبان لالبمبذكبار السبنبوى 

لنياحبة االنب با ببيبشبوى مبطبران دمبيباط وذكبرى 

االربعي  ل قمت لبوقبا سبيب اروس وتبحب ث عب  

الذبيحة ل أه ااها وشروط تق يمها ل كما أشار الب  

ع قمه بالمبمبنبيبح لبوقبا سبيب اروس البذى تبحبمبل 

االضطهاد م  امساقفة والكهنة اب  السبجب  عبام 

ثم  لشهادتة الحل ل وع  مح مه وق اسبمبه  0220

واهممامه بالط  ة الم مربي  باالسكنب ريبة ل وببعب  

انمهاء الق اس ارله  تبحب ث امبباء البكبهبنبة عب  

عب قبمببهبم ومببعبراببمبهبم ببالبمببمبنببيبح الببقب يبس لبوقببا 

سي اروس. وعرضت شاشات الكنيبسبة الب اوب بيبة 

تمجي  ل ق يس المعاصر لوقا سبيب اروس بصبوت 

الشماس ببولبس مب   أثبنباء نبوال 

 الشعب لقمة ال ركة

 

إضاءة بورج الوقواهورة توزامون وا موع 

 اليوم العالمي للصحة النفسية

أضاءت مٔوسسة مصر الخير، برج 

اكبمبوببر،  2القاهرة، مساء  الجمبعبة

بمناسب بة البيبوم البعبالبمبص لب بصبحبة 

البنبفبسببيبة بببالبمبعباون مب  الببمبجب ببس 

لٔ مومة والطفولة، لمس يط الضبوء عب ب  أهبمبيبة 

الصحة النفسية، وما يجب أن نفعب به لبمبحبسبيبنبهبا، 

ومساع ة مم  يحماجون إل  ال عم البنبفبسبص لبكبص 

ينعم البجبمبيب  ببمبزيب  مب  جبودة البحبيباةوذكبرت 

ممسسة مصر الخير، إن اليوم العالبمبص لب بصبحبة 

النفسية يأتص هذا العام اص  ل  روف اسمبمبنبائبيبة 

ع   المسموى العالمص والمح بص، حبيب  تب بيبرت 

حياة جمي  شعو  البعبالبم البيبومبيبة بسب بب وبباء 

مكبورونببام وألببقبب  عبببء جب يبب  عبب بب  الببرعببايببة 

الصحية، اص الوقت الذى يبعبانبص مبنبه البمبرضب  

النفسيي  م  عزلة اجمماعية مكورونام وادت مب  

عزلمهم، مش دة ع   أن هذا بالمبواابل مب  جبهبود 

ال ولة المصرية ل عم المواط  المصري، والبذى 

يعم ر المروة القومية امهم ل   دم  جان ها، قبالبت 

عفاف الجوهري رٔييس قطاع الصبحبة ببمبٔوسبسبة 

مصر الخير، ٕان البفباعب بيبة شبمب بت ٕاضباءة ببرج 

القاهرة ومب بنب  مبٔوسبسبة مصبر البخبيبر ومب بنبص 

المج س القومص ل مومة والطفولبة ابص البمبوقبيبت 

نفسه، م  ٔاجل الصحة النفسية ل جمي ، الامبة إلب  

ٔانه تم اومبيبار ببرج البقباهبرة رضباءتبه من هبذا 

الصرح ي ره  ع   عبيبمبة الشبعبب البمبصبري 

وصموده وص بمه كقوة ج ارة أمام المحب ، كبمبا 

أنه يممل قمة عالية تشاه  م  و لها جمال مصبر 

وني ها اهص رسالة أمل اص البحبيباة والبقبمبة دائبمبا 

تعنبص البنبجباح، وتبحبقبيبل امحب م وأضباابت أن 

اوميبار أعب بص مب بنبص ابص البقباهبرة رمبز لب بعب بو 

ومشاه ة الحياة بشكل أوس ، وكص نرسبل رسبالبة 

ل مجمم  ول عالم ك ه مفادها ٔاننا جميعا نب عبم حبل 

كل إنسان اص الصحة النفسية الجي ة، وذلك يشمبل 

تق يم كل ال عم لم  يعان  م  اعم ل اص الصبحبة 

النفسية سواء م  الجهات أو م  اماراد اص دوأير 

ع قاته، من النفس تمرض مم ها ممل الجبسب  ببل 

إن مرض النفس يمع ى حب ودهبا لبيبصبيبب بباقبص 

ٔاعضاء الجس  بالكمير م  االعبراض البمبرضبيبة 

ولذلك يجب االهبمبمبام بصبحبة البنبفبس وأشبارت 

رٔييس قطاع الصحة بمٔوسسة مصبر البخبيبر إلب  

اهممام العالم بالصحة النفسية، موضحة أن منيمة 

الصحة العالمية سوف ت ش  مياهرة البكبمبرونبيبة 

أكموبر يشار  ابيبهبا قبادة البعبالبم  01يوم الس ت 

وو راء الصحة النفسية ومشاهير م  دول البعبالبم 

اص مخم ف المجاالت ل  عوة إل  تق بل البمبرضبص 

 النفسيي  اص المجمم  العالمص.

  

باحثة أمريكية: مصور قوادرة عولوى تودمويور سود 

 النهضة

بع ما أع نت إثبيبوببيبا حبيبر البطبيبران ابوق سب  

النهضة العم ارات أمبنبيبة، أثبيبرت أسبئب بة حبول 

س ب القرار المبفباجبو، وعب قبمبه ببالبمبفباوضبات 

الجارية م  مصر والسودان تقول كارولبيب  روو 

ال احمة بمركز مجيوبوليميكال ايبوتشبروم ببواليبة 

تكساس اممريكية، إن الموتر ارثيبوببص يب ب و أنبه 

ناجم م  مخاوف مزعومة م  ش  هجمات عب ب  

س  النهضة أضاات روو اص تصريبحبات لبمبوقب  

مالحرةم أن الق رات العسكرية لمصر وتصنيبفبهبا 

أك ر تاس  قوة جوية اص العالم، يجع ها قادرة ع   

ش  ضربات تكميكية ض  س  النهضة واسمب بعب ت 

ال احمة اممريكية لجبوء البقباهبرة لبمب مبيبر السب ، 

لكنها أك ت أن مصبر تبرغبب ابص ببقبائبه وبيبارا 

ل ض ط ع   إثيوبيا لب لبمبزام ببالبجب ول البزمبنبص 

الممع ل بملء وزان سب  البنبهبضبة قبال البخب بيبر 

اممنص سمير راغب، رئيس البمبمسبسبة البعبرببيبة 

ل منمية وال راسات االسمراتيبجبيبة، إن إمبكبانبيبات 

إثيوبيا م  دااع جوي وغيره ال يمكنبهبا مبواجبهبة 

أي عمل عسكري، موضحا أنها ال تسمطي  حبمب  

 المعامل م  طائرات الجيل المال ..

وس ل أن قالت رئيسة إثيوبيبا سباهب ب  وويب ، إن 

ب دها سم  أ تولي  الكهرباء م  س  النهضة وب ل 

القادمة. اص وبطبوة مب  شبأنبهبا أن  08امشهر الـ

تمير توترا م  مصر والسودان كان المب يبر البعبام 

لهيئبة البطبيبران البمب نبص ابص إثبيبوببيبا وسبنبيب بيبه 

هونيجنص قال إنه تم إغ ق البمبجبال البجبوي ابص 

جبومبوو، حبيب  يبمبم ببنباء سب  -منطقة بنيشنبقبول

النهضة، ممك ا من  الخطوط الجوية بالبقبيبام ببأي 

رح ت جوية اص ت ك البمبنبطبقبة أوضبح أنبه لب  

يسمح بالمح يل اوق الس  إال لم  لب يبهبم تصبريبح 

واص ل طيران اص المجال الجوي المحبيبور ابص 

وقت سابل، أع   قائ  القوات البجبويبة ارثبيبوببيبة 

الجنرال ي ما ميرداسا اسمع اد قواته البمبام لب ب اباع 

ع  البمبهب يب ات البمبحبمبمب بة البمبص تسبمبهب ف سب  
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 النهضة.

   

تعرف علي نتيجة اختبار وجود فيروس كوورونوا 

 لدى بطريرك موسكو 

قال المطران هيالريون، رئيس  اائسرا الساسالقسا  

الكنسية الخارجية في بطريركية مسوكسكسو ،كسا س  

 تيجة اختبار فسيسر ك كسور  سا السمسسستسجس ، لس   

السبسطسسريسري كسيسريسسب كسسا س  كسس سبسسيسة.      سسا  

المطران، في ح يث ت فزيو ي: "السبسطسريسري فسي 

حسسالسسة  سسدسسيسسة جسسيسس ا،  اخسستسسبسساراتسس  بسسخسس سسو  

الفير ك ك بية. لكن القواع  تنطبق ع ى الجميس،، 

 ال اكتسنسنسا ا  فسيسهسا.  نتا كسا س  هسنساي قساعس ا 

يسومسا، فسيسجس   41تفترض الدجر ال دي لمس ا 

ع ى الجمي، تطبيقها، من البطريري نلى المواطسن 

الساسساا ".   فسسي  قس  كسابسسق،  كسس   السكسسنسيسسسسسة 

األرثوتكسية السر كسيسة،  ن السبسطسريسري كسيسريسب 

ا طر نلى اخول الدجر ال دي با   ن تبين     

خالط شخ ا م ابا بفير ك كور  ا السمسسستسجس .   

 تكر البطريري كيريب، في ركالة منشورا عس سى 

موق، الكنيسة باث بها نلى اير النسالسوا السمسقس ك 

ل ق يس  كسرجسيسوك، بسمسنساكسبسة يسو  تكسر  هس ا 

الق ي ،     ال يسستسطسيس،  اا  ال سالا فسي الس يسر 

كالاااا، قائال: "يكمن كب  تلس  فسي مسخسالسطستسي 

مؤخرا شخ ا تس  تشسخسيسا ن سابستس  بسفسيسر ك 

كور  ا،  فترا الدجر ال دي ال   اخ ستس   فسقسا 

 ل توجيها  الطبية ل  تنقض با ".

 

تضرر كاتدرائية تاريخية أرمينية بسوبوق قصو  

 القوات األذربيجانية

السقس يس  “ تضرر  كات رائسيسة زساي شسيستسسسوتس  

التاريخية بم ينة شوشة في  سازسور سي ”  المخ ا

بسسسبسس  السسقسس سسم السسمسس فسساسسي مسسن جسسا سس  السسقسسوا  

األتربيجا ية ،  تل  حسبما  ع نت   رميسنسيسا..  قس  

سسسا  ا  اكسسسا   لسسسدسسسق السسسقسسس سسسم السسسمسسس فسسساسسسي امسسسار 

بالكنيسة،  ح ا فجوا كبيرا في كقم الكات رائية 

ا بالنسبة نلى الكنيسة  ا رمزي ا مهم  ، التي تا  موقا 

الركولية األرمنية  تناثر الركا   المقساعس  بسيسنسمسا 

زطى الغبار المبنى من ال اخب جّرا  ال مار الس   

لدق بج را   الدجرية.  ا هار جسز  مسن كسقسم 

الكنيسة الما  ي  كقط ع ى األرض في السخسار  

فيما  ك  المتد ا باك   يارا الس فساا األرمسيسنسيسة 

تضرر  السكساتس رائسيسة ”   رتسر ن هوفها يسيان“ 

ق ف  الا  ا  تربسيسجسان رمسز “ التاريخية قائال : 

شوشي )االكس  األرمسنسي لس سمس يسنسةا، كساتس رائسيسة 

 زاي شيتسوت ...ا .

 

قصة تمثيل أطفال لموهوهود حذبوق األقوبواطح فوي 

 ليبيا داخل كنيسة

ت ا ل  ح  ر اا مسواقس، الستسوا سب االجستسمساعسي، 

مقط، في يو، يظهر في   طفسال مسسيسدسيسون ااخسب 

نح   الكنائ ، يمسنس سون حسااا اخستسطسا   تبس  

ع ى ي  تنظي   5142 قباط م ريين في ليبيا عا  

ااعش اإلرهابي ع ى  ح  كواحب لسيسبسيسا،  عس سق 

: "بنساس س    الا سا نيا  يسكسو سوا  ع ى الفي يو قائال 

فخورين بأج ااه   ظهر األطسفسال خسالل مسقسطس، 

الفي يو ال    شره حسسا  تسدس  اكس  "ر مسا سي 

زري "،  ه  يسرتس  ن 

ي  اإلعسس ا  بسسالسس سسون 

السسبسسرتسسقسسالسسي،  يسس هسس  

مسسسسغسسسس سسسسولسسسسة خسسسس سسسسم 

ظسسهسسورهسس ،  يسسسيسسر ن 

فسسسسي  سسسسم  احسسسس  

بسسسا سسستسسسظسسسا ، فسسسي ا ر 

الضدسايسا الس يسن تس  تبسدسهس ،  بسجسوارهس  يسسيسر 

شخ ان مس سنسمسان يسمسنسالن اإلرهسابسيسيسن  جس س  

األطفال ع ى ركبه ، ث  تق   الطفالن ال يسن مسنسال 

ا ر اإلرهابييّن في مق مة ال سفسو ، مسمسسسكسيسن 

بسكين زير حقيقي م نوا من مواا آمنة، لسيسمسرا 

ب  ع ى رقابه  بالسكين  كأ هما يس بسدسو سهس  كسمسا 

 عوا ، ليرتمي كسب مسنسهس   2ظهر في الفي يو من  

ع ى جني   كسأ س  فسارل السدسيساا،  كسط   سوا  

التر يما  القبطية  يظهر في الفي يو با  تل   ح  

القسا كة يرت   يي ا بال ون األبيض  ما   طسفسال 

بالز  تاتس   جسنساحسا  مسركسبسة فسي ظسهسورهس ، 

ا لهس ...  ا تكريم  يأخ  ن بي  األطفال  ي بسو ه  تاج 

 ا هال  التا يقا  ع ى مقط، السفسيس يسو، بساسضسهسا 

 مؤي   اآلخر رافض ل فكرا، حيث قال حسا  

 

 

 

 

باك  مينا منير "يا جماعة هو السواحس  ايا  يسقس   

بالغ في الناك ا ؟"،  قال  مارينا منير، "الس سي 

بيد ب اه ني ا   م يبة لألطفال ا  نيا  كس ا 

حرا  ع يكو هيفهسمسوا نن م سيسر سا الس بس ، ا ل 

 طفال مش م ركين لس   همية االكتشهاا  قيمت ، 

ك ا هيفضب في عسقس سهس  السخسو  مسهسمسا حسا لس  

تو ب عكس  كس ا".فسيسمسا  يس  السبساسض السفسكسرا، 

ماتبرينها تشجي، األطفال ع ى الساسمسب السبسطسولسي 

 كسر حا  الخو  ل يه  من المو ، حسيسث قسال 

حسا  باك  ر ما شقا ه، "ني  الجمسال  السر عسة 

 الدال ا ا ، بج  حاجة فول الخسيسال". بس ر هسا 

توا    "الوطن" م،  ساشسر السفسيس يسو، ر مسا سي 

زري ،  ال   قال ن   ال يا   تفا يب كنيرا عسن 

الفي يو،  لسكسنس  يسرجس  تسنسفسيس ه  ت سويسره بسأحس  

 الكنائ  الموجواا في المنيا

 

البابا عن فيديو ألطفال يمثلون حواد  حشوهودا  

 ليبيا داخل كنيسة : امر مرفوض تماما

تسس ا ل عسس ا مسسن مسسستسسخسس مسسي مسسواقسس، السستسسوا سسب 

االجتماعي، في يو ألطفال ااخسب كسنسيسسسة يسؤا ن 

تمنيال  مسرحي ا يجس  ق سة شسهس ا  لسيسبسيسا الس يسن 

اكسستسسشسسهسس  ا عسس سسى يسس  عسسنسسا سسر تسسنسسظسسيسس  ااعسسش 

 يسظسهسر فسي السفسيس يسو 5142اإلرهابي، فسبسرايسر 

األطفال يسرتس  ن مسالبس  بسرتسقسالسيسة تشسبس  الستسي 

ارت اها شه ا  ليبيا  ق  نع امه ،  يسيسر ن فسي 

طابور مؤا  نلى الهيكب،  خ م كب  اح  مسنسهس  

شخا يرتس   مسالبس  كسواا   شسبس  بساسنسا سر 

ااعش،  يمسكون في  ي يه  مجس ا  لس سخسنساجسر 

التي قطاوا بها رؤ ك الشه ا ، كسمسا يسقسو   كسر 

األطفال بت ويره  في يو احتفا   به ، فسي السوقس  

الس   كسسان يسسراا فسيسس  األطسسفسال تسمسجسسيس  لشسهسس ا  

ليبيا ع ق ق اكة السبسابسا تسوا سر ك السنسا سي بسابسا 

اإلككن رية بطريري السكسرايا السمسرقسسيسة، عس سى 

الفي يو المنتشر حول قيا   طفال بتمنيب  اقاة تب  

شه ا  الوطن من األقباط في ليبيا،  هي السواقساسة 

السستسسي  ثسسار  جسس ال  عسسبسسر  كسسائسسب السستسسوا سسب 

االجتماعي  قال قس اكسة السبسابسا تسوا سر ك فسي 

ت ريدا  لـالم ر  اليو :   ا ال  عسر  حستسى 

اآلن م س ر هس ا السسفسيس يسسو  فسسي    كسسنسيسسسسة تسس  

سا،  ت ويسره    سا : هس ا  مسر مسرفسوض تسمسام 

  يج  مسا لة من  ّوره.

 

رئيس الوزرا : مصر تستقبل مولودا جديدا كول 

 ثانية 7731

 ك  ال كتور م سطسفسى مس بسولسى رئسيس  مسجس س  

الويرا ،  ن الزيااا السكا ية  ح   هس  الستسدس يسا  

التى تواج  مسيرا التنمية فى م ر، مشسيسرا نلسى 

ثا ية بالساسا   51 ن م ر كا   تستقبب مولوا كب 

ثسا سيسة    سا   4.32،    ب  اآلن كب 4891

رئي  الويرا ، خالل فااليا  الن  ا التنقيفسيسة الـ 

بدضور الرئي  عب  الفتاح السيسي،  ن عس ا  5.

%،  111بسنسسسبسة  5151السكان تضاعم عسا  

 مش اا ع ى  ن ت   الزيااا كا   لها ت اعيا .

 

تمائم وجعارين داخل تابوت كبير كهنة جووووتوي 

 بمنطقة آثار الغريفة بتونا الجبل بالمنيا

كشف  البانة األثسريسة السمس سريسة بسمسنسطسقسة آثسار 

الغريفة بتو ا الجبب بمدافظة المنيا عن مجسمسوعسة 

من التمائ   الجاارين مخت فة األشكسال  األحسجسا  

ااخب تابو  جدوتي ن  حت ، كبسيسر كسهسنسة اإللس  

،  الس   عسنسر  عس سيس  52جدوتي مسن األكسرا 

البانة األكبوا الما ي ااخب بئر ل  فن     س  

ال كتور م طفى  يير  األمسيسن 

السساسسا  لسس سسمسسجسس سس  األعسس سسى لسس ثسسار 

 رئي  البانة، ا س   ثسنسا  فسدسا 

التابو  با  فتد  ت  الانسور عس سى 

مجموعة من الستسمسائس  عسبسارا عسن 

جاسران السقس س   جساسران مسجسنس  

 تميمة ع ى هيسئسة ر ك حستسدسور 

  تمائ   خر  تمنب  بنا  حورك األرباة..

  شار نلى  ن اكتمرار  عمال الدفائر بسالسمسنسطسقسة 

 كفر   يضا الانور ع ى بئر آخر لس س فسن بساسمسق 

 متار ب اخ   حجرا كبيرا ل  فن بسهسا  سيسشسا   41

مقطوعة في ال خر   مبطسنسة بسألسواح حسجسريسة، 

 كو  تقو  البانة بإيالسة هس ه األلسواح لس سكسشسم 

عما  رائها من  كرار ج يسر بسالس كسر  ن حسفسائسر 

السسبسساسسنسسة األثسسريسسة السسمسس سسريسسة، كشسسفسس  األكسسبسسوا 

الما ي، في موكمها السرابس، بسمسنسطسقسة السغسريسفسة 

األثرية بتو ا الجبب بمدافظة المنيا عن بئر لس س فسن 

 متار ب اخ   تابو  م نوا من السدسجسر  2بامق 

الجير  لسكسبسيسر كسهسنسة اإللس  جسدسوتسي،  يس عسي 

،  كان يشسغسب 52جدوتي ن  حت  من األكرا ال 

 يضا من   عسظسيس  السخسمس   السمسشسر  عس سى 

الار ش      ابن حركا نيس  ال   كشف  البانة 

عن التابو  الخا  ب  في موك  حفائسرهسا األ ل 

...  ق  يين الستسابسو  بسمسنساظسر تسمسنسب 5149عا 

  الا حورك األرباة في حالة جيس ا مسن السدسفس  

بجا ب  مجموعة من تماثيب األ شابتي الم نسوعسة 

من الفاين  كمسا  سجسدس  السبساسنسة األثسريسة خسالل 

مواكمها النالثة السابقة فى الكشم عن الا ي  مسن 

المقابر الاائ سيسة الستسى تسخسا كسبسار كسهسنسة اإللس  

جدوتى  كبار الموظفين باإلق ي  السخسامس  عشسر 

من اقالي  م ر الا يا  عا متس  األشسمسو سيسن،   

تابوتا حجري ا مخت فة األحجا   ٠1مقبرا تض   48

 األشسسكسسال   ثسساا جسسنسسائسسز   ال يالسس   عسسمسسال 

الدفائر مستمرا ل كشم عسن السمسزيس  مسن كسنسوي 

 الغريفة.

 

دراسة: فيروس كورونا يمكن العيش لمدة شهور 

 على األسطق والنقود    

فير ك كور  ا يظب ع سى االكسطس  لسمس ا شسهسر  

كشف  اراكة  ن فير ك كور  ا يمكن  ن ياسيسش 

لم ا شهرع ى األكسطس ، بسمسا فسي تلس  شساشسا  

الهواتم السمسدسمسولسة،  األ رال السنسقس يسة، حسيسث 

تو    اراكة ج ي ا نلسى  ن فسيسر ك كسور  سا 

، يمكن  ن يساسيسش   COVID-19التاجي الج ي   

لم ا شهر تسقسريسب سا عس سى األكسطس  مسنسب األ رال 

النق ية الورقسيسة،  شساشسا  السهساتسم السمسدسمسول، 

 الفوالت المقا   ل    ،  ما نلى تل ،  تل   فسقسا 

 قسسال  TimesNowNewsلسسمسسا تكسسره مسسوقسس، 

باحنون بمنظمة الكسومسنسولسث لس سبسدسوا الساس سمسيسة 

 ال ناعية،  ن  كالة الا و  الوطنية األكستسرالسيسة 

 ج    ن فير ك كور  ا يمكن  البقا  عس سى قسيس  

ا ع ى األكط ، ممسا  59الدياا لم ا ت ب نلى  يوم 

يشير نلى  ن السفسيسر ك يسمسكسن  ن يسظسب مساس ي سا 

سا.    لفترا  يمنية  طول بكنير مسمسا يتساستسقس  عسمسوم 

سسا،  ن فسسيسسر ك كسسور  سسا   جسس  السسبسساحسسنسسون  يض 

COVID-19   يايش بشكسب  فضسب فسي ارجسا

الودراسوة الوتوي أتجوريو  فوي الدرارا الباراا.    

 (ACDP)   المركز األسترالي للتأهق لألموراض

في جي و ج، فيكتوريا، قا  بسقسيساك مساس ال  بسقسا  

فير ك كور  ا، ع ى الا ي  مسن   سواا األكسطس  

الشائاة،  جر  البساحسنسون جسمسيس، الستسجسار  فسي 

السسظسسال  إلبسسطسسال    تسسأثسسيسسرا  لسسألسسشسساسسة فسسول 

البنفسجية.    ج  البدث   س  عسنس  ارجسة حسرارا 

ارجة مئوية، يمكن ل فير ك  ن ياسيسش لسمس ا  11

 19-51كاعة ع ى السقسطسن،  لسمس ا  42تقب عن 

كاعة ع ى الزجا   الفوالت  الورل، عنس  ارجسة 

ارجة مئسويسة، تسمسكسن السفسيسر ك مسن  51حرارا 

الاسيسش عس سى األكسطس  السمس سسسا ، بسمسا فسي تلس  

ا.    تو   البيسا سا   59األ رال النق ية لم ا  يوم 

المق مة في ه ه ال راكة     يمسكسن الساسنسور عس سى 

فير ك كسور  سا السمساس   عس سى األكسطس  زسيسر 

سا عس سى األقسب فسي ارجسة  59المسامية، لم ا  يوم 

ارجة مئويسة    51الدرارا  الرطوبة المديطة "

%رطوبة  سبية".     قال   تائج ال راكة، نن 21

ييااا ارجة الدرارا م، الدفساظ عس سى السرطسوبسة 

ق    بشكب كبير من بقا  الفير ك ع ى قي  الدياا 

ارجسة مسئسويسة.    11كساعسة عسنس   51نلى  قب من 

ا  ن فسيسر ك كسور  سا   ظهر  ال راكا  مسؤخسر 

التاجي يمسكسن  ن يسظسب مساس ي سا فسي السجسسسيسمسا  

كاعا .   قال ال كتور  .المدمولة جوا  ألكنر من 

الر  مارشال، الرئي  التنفي   بهسيسئسة السبسدسوا 

، نن تد ي  الم ا التي يظب " CSIROاألكترالية"

فيها الفير ك ع ى األكط ، يتي  لنا التنسبسؤ بس قسة 

 كبر  تخفسيسم ا ستسشساره،  السقسيسا  بساسمسب  فضسب 

لدماية شابنا،  أمب  ن تكسر ه ه المجمسوعسة مسن 

الد ول الا مية الدواجزبيننا،  تسدسويسب الستسركسيسز 

نلى التاسامسب مس، السنسقساط السساخسنسة لس سفسيسر كسا  

المد اا، حتى  تمسكسن مسن نعسااا االقستس ساا نلسى 

المسار ال دي .   ياتق  الباحنون  ن ه ه النتائج، 

، يمكسن Virology Journalالمنشورا في مج ة 

 ن تساع  في تدسين نجرا ا  تخفيم السمسخساطسر 

 .COVID-19لمن، ا تشارفير ك كور  ا  

 

البابا توواروروس يووأوى أسواتوية ككولويوريوكويوة 

 اإلسكندرية باالهتمام باإلبداع واللغات

الستسسقسسى قسس اكسسة السسبسسابسسا تسسوا سسر ك السسنسسا سسي، بسسابسسا 

اإلككن رية  بطريري الكرايا المرقسيسة، السيسو ، 

بسسالسسمسسقسسر السسبسسابسسو  فسسي السسكسساتسس رائسسيسسة السسمسسرقسسسيسسة 

باإلككن رية،  كات ا الك ية اإلك يريكسيسة بسمسنساكسبسة 

 -  5151ب اية الاسا  الس راكسي السجس يس  بسالسكس سيسة 

.. حضر ال قا   كات ا السكس سيسة    سدسا   5154

النيافة األ با باف ي األكقم الساسا  لسكسنسائس  قسطساا 

المنتزه،  األ با نيالريون األكقم الساسا  لسكسنسائس  

قطاا زسر  اإلكسكسنس ريسة،  األ سبسا كسا يسر ك، 

األكقم الاا   المشر  ع ى  ايرا األ با تسومساك 

بالخطاطبة  كوها   األ با موكى بالا مين  مار 

بقطر بالخطاطبة، باإل افسة نلسى السقسمسا  بسرآ  

نميب  كيب البطريركية باإلكسكسنس ريسة،  السقسمسا 

 بسسرآ  بشسسو سس  ،  كسسيسسب السسكسس سسيسسة اإلكسس سسيسسريسسكسسيسسة 

باإلككن رية   لقى ق اكت  كس سمسة ق سيسرا تسدس ا 

فيها عن  ربس،  سقساط هسامسة يسجس  تسوافسرهسا فسي 

م ركسي السكس سيسة اإلكس سيسريسكسيسة  هسي الستسدسفسيسز، 

 اإلب اا،  ال راية بسالسكستسا  السمسقس ك،  اراكسة 

ال غا ،  با  ا تها  ال قا   لقى ق اكت  المدا سرا 

 األ لى له ا الاا  ال راكي

 

البابا يناقش الئوة الكنيسة لمواجهة االعتدا ات 

 الجنسية

اكتقبب البابا توا ر ك النا ي، بابا اإلكسكسنس ريسة 

بطريري الكرايا المرقسية، في السمسقسر السبسابسو ، 

بالكات رائية المرقسية بسالساسبساكسيسة، األ سبسا ايسفسيس ، 

 كقم  يويوري   يو   جال    النائ  البابو  فسي 

 مريكا،  ما   ف  من الكهنة ممن ين عن مسنسطسقسة 

المقر البابو  بنيوجيركي  نيسبسارشسيسة  سيسويسوري 

 قال الق  بول  ح ي ، المتد ا السركسمسي بساكس  

الكنيسة القبطسيسة األرثسوتكسسيسة، نّن الس سقسا  شسهس  

منساقشسة الئسدسة حسمسايسة السكسنسيسسسة   بسنسائسهسا مسن 

الس وكيا  المندرفة  هي الئدة م زمة ل اامس سيسن 

بكب كنيسة لضمان  قا ا الخ مة بالكنيسة، مشسيسرا 

نلى  ّن البابا  ثنى ع ى الالئدة  ط   تفا يها بكسب 

شفافية  مو وعية  كان المقر البابو  ل سكسنسيسسسة 

في  مريكا الشمالية، ال   يتخ  مسن  سيسوجسيسركسي 

ا ل ،  ع ن فسي بسيسان مشستسري مس، نيسبسارشسيسة  مقر 

 يويوري لألقباط األرثوتك ، في ب اية كسبستسمسبسر 

عن اال ستسهسا  مسن   س، كسيساكسة عسامسة  السيسب 

نرشاا  لمن،  تجري     اعت ا  جنسسي، يستسورط 

فيها    شسخسا كسوا  كساهسن    خساا  تسابساسيسن 

ل كنيسة  السياكة التي  ع نتهسا اإليسبسارشسيسة عسبسر 

موقاها الركمي ع ى "اإل تسر س "، يسأتسي تسنسفسيس ا 

لتاه  اتخ ت  اإليبارشية في يوليو السمسا سي، بساس  

ظهور اتهاما  بـ"كو  الس وي الجنسسسي" تسورط 

في  كاهن قبطي جرات  الكنسيسسسة مسن السكسهسنسو ، 

 قال  الكنيسة نّن االعت ا  "زير مقبول  مسكسر ه 

لتاالي  نيما نا المسيدي،   أكم بمرارا عس سى    

 سرر يس سدسسق بسبسنساتسسنسا     بسسنسائسنسا    عسائسالتسهسس  

 كياكا  التاامب م، كو  الس وي الجنسي، التسي 

  اتها الكنيسة طالب  رجال ال ين  المسوظسفسيسن 

 الاام ين ل يها بمراجاتها  االمتنسال لسهسا، فضسال  

عن تطبيق اإلرشااا  باناية حسول الستساسامسب مس، 

األطفال  الشبا  التي تّ  تويياها  اتيسدس  عس سى 

اإل تر    جر  نركال السياكة الستسي   ساستسهسا 

الكنيسة بالتاا ن م، ع ا من المتسخس س سيسن فسي 

القا ون  ال دة النفسية، لكب التابايسن لس سكسنسيسسسة 

ل توقي، ع يها بسالساس س ،  تشسكسيسب "مسركسز لستس سقسي 

بالزا  الضدايا" عبر اال تر      الخط الساخن 

ال   تّ  اإلعالن عن ،  من المقرر نع اا تس ريس  

شامب لجمي، رجال ال ين  الخ   ع سى السسيساكسيسة 

من قبب منسقيها، كسمسا تس    س، خسطسط تستساس سق 

 برعاية "الناجين" من االعت ا ا  الجنسية
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